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Dvacet párů tančilo letošní Hody s právem
Z obsahu zpravodaje: Hodový fotbal, rozhovor s radní Evou Zajícovou,
Výlety v Močidlech a lhotská stopa na Ukrajině.
www.ostrozskalhota.cz
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Slovácké hody s právem se v naší Lhotě pořádají každý lichý rok,
poprvé je uspořádali v roce 1956. V posledních letech pořádá hody
Slovácký krúžek Háječek za podpory obce Ostrožská Lhota.
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Foto: Stanislav Dufka. Foto na titulní straně std.

září 2019

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny nám už skončily a škola a povinnosti opět začaly.
Doufám, že jste si všichni odpočali a nabraly síly.
Do školních lavic nám usedli noví prvňáčci, letos jsme jich přivítali
celkem 10. Nejen prvňáčkům, ale všem žákům naší školy jsme popřáli
mnoho úspěchů. Věřím, že se jim bude dařit a že do naší školy budou
chodit rádi. Velmi bych si přál, aby se stalo učení radostí a aby si žáci
vytvářeli na školu nezapomenutelné vzpomínky, které zůstávají po
celý život. Jsem rád, že se daří školu dále rozvíjet a modernizovat jak
vybavením, tak přístupem vedení školy i učitelů.
Dále bych vás chtěl krátce informovat o stavu některých záměrů:

Schody na hřbitov
Schody na hřbitov mají nový kamenný obklad z pískovcových desek. Obklad Starosta Roman Tuháček
provedl kameník Jan Ševčík, přípravné a některé dokončovací práce jsou zásluhou
pracovníků naší obce.

Před rekonstrukcí

Oprava místních komunikací
• Burešín (před MŠ)
• Projektová dokumentace je již hotová – byla podána
na stavební úřad pro vydání stavebního povolení.
• Ulice Řádek
• Taktéž projektová dokumentace pro opravu místní
komunikace v ul. Řádek vč. chodníků byla podána
na stavební úřad.
• Koncem září budou zahájeny projekční práce na
zpracování projektové dokumentace chodník
podél hlavní silnice v ulici Chříb.
www.ostrozskalhota.cz

Po rekonstrukci

Nová třída v MŠ
Abychom mohli mít v mateřské škole přes 50 dětí,
tak jsme o prázdninách přebudovali místnost bývalé
ředitelny na novou třídu pro děti. V této místnosti byla
vyměněna okna, bylo provedeno nové osvětlení, podlaha,
drobné stavební práce a úpravy povrchů, malba a nátěry.
Na této drobné rekonstrukci se podíleli i naši pracovníci
Obecního úřadu. Tato třída je vybavena interaktivní tabulí
(s projektorem) v MŠ i ve sportovní hale byly provedeny
nové rozvody internetu, kde sazba provozu je 1 Kč/měsíc.
Nyní máme ve školce nahlášeno 54 dětí.
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subdodavateli. Předpokládaný termín dokončení tohoto
projektu je prosinec letošního roku.

Obecní videokanál a infokanál
Do konce letošního roku, dostanou stránky infokanálu i
videokanálu nový vzhled. Zároveň přejdou z analogového
vysílání do digitálního formátu DVBC-HD. Rada obce tento
záměr odsouhlasila a smlouva s firmou NOEL s.r.o. je již
podepsána.

Celobarevný zpravodaj
Jistě Vás potěší, že všechny fotografie v našem
zpravodaji jsou již barevné.

Diskuse na téma územní plán
Nová třída v MŠ

Lékárna
V lékárně byla vyměněna stará a neúsporná topná
tělesa (registry) za nová, v rámci stavebních úprav byla
vyměněna i okna.

Zdravotní středisko
Pracovníci obce dokončili kontaktní zateplení fasády
zdravotního střediska. Velký dík jim patří zejména za
pracovní nasazení, protože mimo všechny zmíněné
aktivity zvládli i práce na údržbě obce.
Dopravní značení v obci
Na podnět občanů řešíme úpravu dopravního značení
na místních komunikacích. V říjnu bude zpracována
projektová dokumentace a podána ke schválení na MěÚ
Uherské Hradiště ( a dopravní inspektorát policie ČR)

Dne 21.8. 2019 proběhla veřejná diskuze na téma
"územní plán". Mimo představení současného stavu byly
zodpovězeny dotazy zúčastněných a občané byli vyzváni
k podání písemných připomínek ke změně nebo novému
ÚP. Účast byla cca 50 lidí a tímto všem děkuji za čas, který
s námi strávili. Pro případné dotazy se můžete obrátit na
Ing. Arch. Martinu Radochovou (tel. 606 108 534) nebo na
přímo na mne.
Stručné připomenutí co je to Územní plán obce:
Územní plán je základní koncepční dokument obce, je
velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno
území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí,
rozmístění staveb pro veřejný zájem nebo komunikací či
rodinných domků. Územní plány tak řeší budoucí podobu
veškerých ploch na území obce. Řeší nejen sídlo, ale i
okolní krajinu (prostě celé správní území obce).

Dodržování dopravních předpisů v obci
Množí se nám na obci stížnosti na nedodržování
dopravních předpisů a to především překračování
povolené rychlosti. Všichni ti, kteří tento zákon porušují,
by si měli uvědomit, že svým jednáním ohrožují nejen
sami sebe, ale především občany a zejména děti. Na
základě toho budou v naší obci častěji probíhat kontroly
dodržování dopravních předpisů Policií České Republiky.

Odstranění autovraků z veřejného
prostranství
Žádám majitele autovraků a skládek, které jsou
umístěny na veřejném prostranství, aby byly bezodkladně
odstraněny.

Párty stany
Zdravotní středisko
Nový obecní byt
6 x OU O.Lhota
Získali jsme souhlas Stavebního úřadu se změnou
užívání části budovy čp. 67 (pošta). Díky tomu byla
zahájena rekonstrukce prostor po bývalé kavárně na
poště, kde vznikne další obecní byt. Stavební práce
budou prováděny našimi pracovníky obce a externími
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Rada obce odsouhlasila pronájem obecních párty
stanů. Obec vlastní dva tyto stany o rozměrech 6x3m
a 3x3 m. Cena je 400Kč/víkend/stan. Pro spolky je tato
služba zdarma.
V případě zájmu se informujte na obci.
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Party stany

Slavnosti vína
Děkuji mužskému pěveckému sboru, dechové kapele
Fašank band a také přespolním příznivcům, za účast na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. I přes nepříznivé
počasí se tohoto slavnostního průvodu zúčastnili a
reprezentovali naši obec. Na příští rok nám účast přislíbil
i kroužek Háječek, kterému se termín slavností letos kryl s
vystoupením v Praze.

Děkuji všem těm, kdo pořádají pro veřejnost
jakoukoliv akci, při kterých máme možnost se
setkávat a společensky se obohatit.
Velmi si také vážím všech, kteří nezištně pomáhají
ostatním občanům, kteří jejich pomoc potřebují.
Závěrem Vám přeji hezký podzimní čas
a bohatou úrodu.
Roman Tuháček

O nálezech ze starší doby bronzové
V červenci 2019 darovala
lhotskému muzeu paní MUDr. Dana
Mrazíková z Uherského Ostrohu
dvě keramické nádoby slepené do
celých tvarů. Oba tyto cenné nálezy
pocházející z ostrožské štěrkovny
vlastnil její dědeček – MUDr. František
Roháček (1906-1989). Předání nádob
do muzea zprostředkoval pan Václav
Hájek, jemuž tímto děkuji.
Jedná se o džbánek (obr. 1) a mísu
(obr. 2) ze starší doby bronzové (cca
2300- 1600 př. Kr.). Oba tyto artefakty
náleží únětické kultuře, jejíž označení
pochází od pohřebiště odkrytého
na katastru středočeských Únětic
v roce 1879. S nálezy této vyspělé
středoevropské civilizace (obr. 3) se
můžeme setkat na širokém území od
středního Německa a jižního Polska
až po jihozápadní Slovensko a Dolní
Rakousko. Ústředními oblastmi byly
Čechy a Morava.
Představitelé únětické kultury
www.ostrozskalhota.cz

žili v menších osadách čítajících 5-7
domů obdélného půdorysu a kůlové
konstrukce. Proutěné stěny mezi
nosnými kůly byly vymazány hlínou,
sedlovou nebo valbovou střechu
pokrývaly pravděpodobně došky.
Odhaduje se, že v jedné osadě mohlo
žít až 80 lidí. Kromě obytných objektů
bývají na sídlištích zjišťovány též
zásobní jámy sloužící k uskladnění
potravin.
V blízkosti sídlišť zakládaných
v nížinatých terénech se nacházela
pohřebiště.
Zemřelí
byli
do
obdélných hrobových jam ukládáni
ve skrčené poloze na pravém boku.
Jejich hlava směřuje zpravidla k
jihu, obličej je obrácen k východu.
Poprvé se v našem pravěku
setkáváme s pozůstatky dřevěných
rakví vydlabaných z kmenů velkých
stromů (vesměs dubů). Hroby bývají
vydlážděny, obloženy nebo zavaleny
kameny. V rámci jednoho pohřebiště

Obr. 1. Džbánek.
je zpravidla možno identifikovat
několik skupin hrobů, což zřejmě
odráží tehdejší (rodové) uspořádání
společnosti.
Poměrně
častým
jevem
jsou druhotné zásahy do hrobů
praktikované zřejmě ještě v průběhu
užívání pohřebiště nebo krátce po
5
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Obr. 2. Mísa.
jeho zániku na sklonku starší doby
bronzové. Pro toto zjištění existuje
několik vysvětlení: hroby mohly být
otevírány z rituálních důvodů (pro
odebrání částí skeletu, zvláště lebky)
nebo kvůli pohřbu dalšího jedince;
může ale také jít o doklad záměrného
znesvěcení hrobu či krádeže cenných
kovových milodarů.
Hlavním zdrojem obživy bylo
zemědělství, na což poukazuje
jednak poloha sídlišť (mírné svahy s
úrodnou půdou poblíž vodních toků),
jednak nálezy srpových čepelek
a kamenných podložek na drcení
obilných zrn, především však zbytky
zuhelnatělého obilí (pšenice, ječmen,
žito). Z domácích zvířat se choval
zejména skot, dále rovněž prasata,
kozy a ovce. Společníkem člověka byl
pes, ojediněle se objeví pozůstatky
koně. Lov divoce žijících zvířat
(jelenů, srnců, zajíců) představoval
pouze doplněk obživy.
Ze zlatavého bronzu vyráběli
zkušení kovolitci a kovotepci zvláště
šperky (jehlice, náramky, plechové
čelenky, drátěné vlasové ozdoby),
dále také nástroje (sekerky, dláta,
šídla) a zbraně (především dýky).
Formou předmincovního platidla
ve výměnném obchodu a současně
polotovarem k výrobě artefaktů
byly měděné hřivny nalézané
často v depotech o počtu několika
desítek až stovek kusů. Mívají
tvar neuzavřeného kruhu s konci
svinutými v očko a jednotnou váhu
kolem 20 dkg. Na základě některých
ženských hrobů víme, že byly nošeny
též jako nákrčníky.
Ojediněle se vyskytly ozdoby
ze zlata (záušnice a závěsky), jehož
6

původ
se
hledá
v
rumunském
Sedmihradsku.
Pobaltí bylo zase
zdrojem jantaru, z
něhož se zhotovovaly
korále do náhrdelníků.
Importována
byla
na Moravu rovněž
měděná
surovina
(z alpských, příp.
karpatských zdrojů) a vzácný cín
(snad z Krušných hor). Z uvedeného
vyplývá, že lidé únětické kultury
udržovali dálkové kontakty na
všechny světové strany.
Keramické nádoby (amfory, hrnce,
džbány, mísy, koflíky aj.) nebývají
zpravidla zdobeny, zato jsou kvalitně
vypáleny a vynikají pečlivou úpravou
povrchu (hlazení, leštění). Výjimku
tvoří velké zásobnice, jejichž povrch
je z praktických důvodů zdrsněný.
Textilní výrobu dokládají nálezy
přeslenů a tkalcovských závaží. V
únětické kultuře zaznamenáváme
první
výskyt
skleněných
modrozelených korálků na našem
území.
Významné místo zaujímaly ve

starší době bronzové stále ještě
i kamenné artefakty. Výše jsem
již zmiňoval zrnotěrky a srpové
čepelky. Repertoár štípané industrie
doplňují různá škrabadla nebo
pilky (čepele se zubatým ostřím).
Působivé jsou vzácně se vyskytující
silicitové dýky importované k
nám z jihoskandinávské oblasti.
K lukostřelecké výbavě patřily
pazourkové hroty šípů a protáhlé
nátepní destičky. Broušenou industrii
reprezentují např. charakteristické
sekery se žlábkem.
Nálezy únětické kultury nemáme
na lhotském katastru doloženy, jsou
však známy z katastrů okolních obcí
(Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové
Vsi nebo Kunovic). K nově získaným
keramickým nádobám však máme
v muzeu již z dřívějška vystaveny
soudobé kovové artefakty – hřivnu,
sekerku nebo čepele dýk. Džbánek i
mísa z blízkého okolí Ostrožské Lhoty
tak skvěle doplňují různorodou sbírku
našich archeologických nálezů, za
což paní dr. Daně Mrazíkové jménem
lhotského Spolku přátel historie
srdečně děkuji.
Mgr. David Válek, Ph.D.

Obr. 3. Ukázky artefaktů únětické kultury: 1 – dýka, 2 a 11 – sekery,
3 a 5 – náramky, 4 – koflík, 6 – hřivna (nákrčník), 7 – ozdoba do vlasů
(záušnice), 8 a 9 – jehlice, 10 – závěsek.
září 2019
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Eva Zajícová: Lhota je super v tom,

že když se něco chystá, dokáže se zapojit většina lidí
Jako jasná jednička ODS vyšla
z komunálních voleb Eva Zajícová.
Zpívá s ženským sborem Tetky, je
režisérkou ochotnického divadla,
hraje volejbal a pracuje už přes
dvacet let na Městském úřadě v
Uherském Ostrohu jako referentka
místního hospodářství a životního
prostředí. To znamená, že mimo
jiné povoluje kácení stromů nebo
vydává rybářské lístky. V naší obci
byla v uplynulých volbách zvolena
do pětičlenné Rady obce.

Hned na úvod se nabízí
otázka: Jak vypadá práce v Radě
obce?
Práce v radě je hlavně o spoustě
času, který jí musím věnovat. Rada
se schází téměř pravidelně každých
čtrnáct dnů. Roman (starosta)
nám rozešle program rady, který je
sestavený z jednotlivých záležitostí,
které je třeba rozhodnout nebo
připravit pro jednání zastupitelstva
(např. přidělení bytů, žádosti o
pronájem koupi pozemku, věcná
břemena, žádosti o příspěvky, různé
druhy smluv, změny rozpočtu, návrhy,
žádosti občanů atd.). Ke každému
bodu programu je materiál, se kterým
se musím seznámit. Pokud si nejsem
jistá, že jsem problematiku pochopila
správně, zjišťuji si další informace.

Co přesně máte na starosti?
Nemáme v radě rozdělené
kompetence tak, že by každý z nás
řešil pouze nějakou oblast. Každý z
nás ale pracuje v jiném oboru a ví o
něm víc než ostatní, což využíváme
při „pitvání“ jednotlivých bodů.

Jaké je spolupráce s
ostatními členy rady?
Mně osobně se spolupracuje
s ostatními členy rady dobře. Jak
ostatním se mnou, to nevím. Jednání
na radě je otevřené, věcné, každý
si řekne svůj názor a rozhoduje
hlasování.
www.ostrozskalhota.cz

Režisérka, volejbalistka, radní a také zpěvačka Eva Zajícová. Foto: Archiv EZ.

Jak vidíš práci celého
nového obecního zastupitelstva
téměř rok od voleb?
Těžko se posuzuje. Zastupitelstvo
se sešlo celkem třikrát (pokud nebudu
počítat ustavující), je fajn, že tam jsou
lidé různých profesí, a když je třeba,
je na koho se obrátit s dotazem či
žádostí o radu. Zatím jsme neřešili
nějaké zvláště závažné téma. Jedno
z důležitých rozhodnutí – rozpočet
obce na rok 2019 byl schválen bez
připomínek, což je obrázek, že jsme

ho připravili dobře. A další důležité
rozhodnutí pro rozvoj obce – o tvorbě
nového územního plánu nebo změně
územního plánu nás teprve čeká.

Občas se Lhoťané diví, že
některá rozhodnutí rady trvají
delší dobu. Proč?
Ano, někdy mě zastavují občané
Lhoty a ptají se, proč nám některá
rozhodnutí trvají dlouho, bohužel v
některých případech lze rozhodnut
rychle, u jiných litera zákona vyžaduje
7
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dodržování termínů, vyvěšení, projednání atd. Prostě
„úřední šiml“.

Mimochodem - jak jsi spokojená s výsledky
loňských komunálních voleb?
To víš, že jako členka ODS bych uvítala lepší výsledek.
Ale občané rozhodli a jejich volbu respektuji.

„Modernizace sálu a přísálí není v
současné době úplnou prioritou.“
Jak už jsme zmínili, tak jsi kandidovala za
ODS. Proč podle tebe tato strana skončila „až“ na
třetím místě?
Myslím si, že je známo, že jsem členkou ODS prakticky
od jejího založení. Mnohdy nejsem úplně ztotožněna
s publikovaným názorem ODS, ale opět rozhoduje
většina. Vždy medializované průšvihy ODS (a nejen ODS)
„zahýbaly“ s popularitou strany a to i v malých obcích –
třeba ve Lhotě. Jsem přesvědčena, že naše kandidátka
byla sestavena z lidí, kteří se v obci angažují a je za nimi
vidět kus práce. Program jsme měli konkrétní. A k tomu
„bronzovému“ umístění ve volbách se mohu jen domnívat,
že občané dali svůj hlas „neokoukaným“ kandidátům, a
protože jsme na malé vesnici, tak možná rozhodovaly i
osobní sympatie a antipatie.

Je lepší být členem nějaké strany nebo raději
kandidovat sám za sebe?

Dál jste měli v dlouhodobých cílech
komplexní řešení prostoru býkáren. Můžeš to
rozvést?
Určitě zprůchodnit a zkulturnit prostor mezi obecním
úřadem a býkárnami. Staré budovy býkáren zbourat a
vystavět nové budovy ať již k bydlení nebo rozšíření služeb
ve Lhotě. Možností se nabízí více. Určitě by to byla otázka
k veřejné diskusi, aby se mohli vyjádřit občané. Bohužel,
teď je tento prostor uprostřed vesnice spíš na ostudu. Ale
řešit býkárny bez důkladného zvážení toho, co občané
potřebují nebo co bude potřeba v obci výhledově a co je
obec schopna ufinancovat, by bylo nezodpovědné. Proto
byly býkárny zařazeny do dlouhodobých cílů.

To už poněkolikáté, že?
Za posledních třicet bylo vyhotoveno několik studií
býkáren v reakci na to, co zrovna bylo potřeba řešit např.
služby, bydlení, obecní úřad. Žádné zastupitelstvo se ale
nedokázalo shodnout na komplexním řešení, a proto
tento současný stav.

Jaká je podle tebe nejhezčí tvář Lhoty? Co se
ti ve Lhotě nejvíc líbí?
Víš co, pro mě je Lhota nejhezčí, když se odněkud
vracím a vidím ji schovanou v dolíčku s červenými
střechami a záplavou stromů. Nejkrásnější je ten pohled,
když kvetou stromy. Já preferuji víc procházky někde
venku mimo zástavbu a spíš mně vyhovuje volná příroda.
A když srovnám dřívější plac a jeho současný stav (dětské
hřiště), tak to se moc povedlo. Pokud bych pominula
takové ty viditelné stránky, tak Lhota je super v tom, že
když se něco chystá, dokáže se zapojit většina občanů, což
se neděje všude (a mám s čím srovnávat).

Ono být členem nějaké strany je jedna strana mince.
Druhá je o tom, že nikoho z občanů až tak moc nezajímá,
za kterou stranu kdo kandiduje, ale co dokázal pro občany
udělat. Zajisté nejvíce je vidět starosta – nejvíce pochval
dostává starosta, ale vyslechne si i nejvíce nadávek. Ale je
potřeba si uvědomit, že starosta musí udělat to, co schválí
zastupitelstvo. A kdo je v zastupitelstvu je zase výsledkem
volby občanů.

„Dovolená? Cestujeme s manželem
a autem. Tím modrým - trochu
,pokrčeným‘ Nisanem na vlastní triko.“

ODS měla v programu modernizace sálu a
přísálí. Co přesně by se mělo modernizovat a jak
to vypadá s realizací?

Co je podle tebe naopak potřeba rychle
změnit k lepšímu?

Modernizace sálu a přísálí není v současné době
úplnou prioritou. Prozatím je objednáno vymalování a
zvažujeme propojení přísálí s dvorním traktem, což je
zatím to nejmenší, co lze udělat. Vím, že chybí zázemí
například pro divadlo (šatna, pořádný vstup na pódium),
podlaha by potřebovala opravit nebo vyměnit, stejně tak
i kazetové obklady, určitě „posunout“ technické vybavení
do 21. století. Což obnáší řešit sál s přísálím jako celek
a v případě vhodné dotace financovat z dotací, nebo
rozfázováním na několik let s vlastním financováním.
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K lepšímu se může měnit pořád něco. Rychle? Pokud
je ta otázka myšlena na investice obce, obávám se, že zde
nejde rychle změnit nic. Ale pokud je myšlena všeobecně,
tak třeba taková „prkotina“ - aby si každý majitel uklízel
exkrementy po psích mazlíčcích, aby „závodníci“ na
motorkách a autech dodržovali v obci předepsanou
rychlost.

Co tě z pozice radní nejvíc trápí?
Ono je toho víc, ale - určitě je to málo dětí v obci. A
poté takové zvláštní myšlení lidí (ale není to jen ve Lhotě)
září 2019
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– např. mám dům, který chátrá, ale neprodám ho, protože
by třeba někdo z mladých (myšleno dětí, vnuků, pravnuků)
chtěl jít do Lhoty bydlet. Nebo - mám pozemek v lokalitě,
kde je možné stavět, mám sice zajištěné děti, ale nechci
stavět, nechci přispět na sítě, nechci prodat. To jsou věci,
které brání obci v rozvoji. Určitě by bylo lepší, a pro obec
levnější, kdyby se opravovaly, bouraly a stavěly domy v
zastavěné části a ne budovaly sítě v nových lokalitách. Ale
to si spousta lidí neuvědomuje. Tak mě vždycky napadne
hláška z filmu Vážení přátelé, ano: „Vše souvisí se vším.“ Ale
toto změnit neumím.

Pojďme trochu odlehčit. Jaké bylo tvoje léto?
Léto bylo krásné, horké a krátké nebo spíš určitě bych
přežila mít od zaměstnavatele alespoň o týden dovolené
navíc. Myslím si, že cestování a poznávání jiných končin
je velice důležité proto, aby si člověk mohl vážit toho,
kde žije a jak si vlastně žije. My cestujeme s manželem
a autem (ano, tím modrým trochu „pokrčeným“ Nisanem)
na „vlastní triko“. Spíme většinou v kempech pod
stanem, stravujeme se stejně jako „domorodci“. Letos
jsme projížděli Itálii, ale bohužel 14 dnů dovolené je fakt
málo. Začali jsme v Benátkách, trajektem z Janova jsme
se přepravili na Sardinii a pak na Korsiku. Poté do Říma,
Taranta, Rimini, San Marina a domů.

Nemáte obavy, že se může s autem něco
přihodit?
To víš, že se na cestě může stát cokoli, ale člověk by se
neměl upínat ke katastrofickým scénářům. Výhodu oproti
rodinám s malými dětmi máme v tom, že cestujeme dva
dospělí lidé. No co, pokazí se auto. U toho našeho by
oprava v Itálii nebo odtah stál víc než je cena auta, tak
vezmeme kufr a vrátíme se nějak domů.

Poděl se o svůj super zážitek, o veselou
příhodu z dovolené!
Veselá příhoda: Po několika letech nechal manžel
v autě zprovoznit klimatizaci. Klimatizace chladila, ale
někde byla chybka, protože byla moc, ale fakt moc hlučná.
Takže, když jsme stáli na křižovatce, museli jsme „klimu“
vypínat, protože jsme byli středem pozornosti a všichni
kolem okna zavírali. Zajímavé bylo také hledání vjezdu na
trajekt v Janově, ale to by bylo na delší povídání.

Jsi také režisérka Ostrožsko – Lhotského
divadla. Prozraď nám, co je v souboru nového.
Několik změn máme. K těm méně potěšujícím patří
ta, že v průběhu roku odešla Táňa Galečková a z důvodu
nemoci letos nehraje Vlastík Němec. Máme i pozitivní
zprávy. Do souboru přišly dvě nové tváře: Antonie
Dvořáková z Moravského Písku a Anna Surá z Ostrožské
Nové Vsi. Letos hrajeme hru z hodně jiného „soudku“ než
www.ostrozskalhota.cz

jsme zvyklí – komedii z Paříže
odehrávající se v letech cca 1920,
tak uvidíme, jak se bude líbit
divákům.

Jaká je budoucnost
souboru? Jaké máš plány?
Budoucnost je vždycky velká
neznámá. Já plány ze souborem
mám, ale vždy se může něco
zvrtnout. Vážím si všech kolegů
ochotníků. Mnozí mají rodiny,
a přesto svůj volný čas věnují
ochotnickému divadlu. Je pro
nás velkou odměnou plný sál a
potlesk diváků. Trochu mě mrzí,
že Lhoťané mají málo odvahy se k
nám přidat. Když někoho oslovím,
zda by nechtěl hrát s námi divadlo,
většinou slíbí, ale skutek utek. Eva Zajícová
Rádi mezi námi přivítáme nové Foto:
ochotníky, hodila by se nám i DUŠAN DUFKA
náhradní nápovědka.

Také jsi byla aktivní na Gulášfestu v naší
Lhotě. Jak hodnotíš tuto akci?
Ano, zúčastnila jsem se prvního ročníku Gulášfestu ve
Lhotě a vařila jsem za soubor Tetky z Uherského Ostrohu.
Musím moc pochválit organizátory, jak to všechno
zvládali. Atmosféra byla úžasná. Týmy si pomáhaly, když
někomu něco chybělo, půjčil si u sousedů. Fakt super. Mile
mě překvapili lidi, kterých přišlo opravdu hodně. A kdyby
bylo o dva kotle guláše více, určitě by se prodal. Akce na
„jedničku s hvězdičkou“.

Můžeš na závěr vyzvednout akci, která se ti
za uplynulé období tohoto roku ve Lhotě nejvíc
líbila?
Musím se přiznat, že v letošním roce jsem těch akcí
moc nestíhala. Jednak díky rodině – máme vnoučka
Toníka a snažím si ho „užívat“, jak jen mohu. Ale také díky
akcím, na kterých vystupujeme s Tetkama. Tak za mě určitě
Gulášfest.
			
Stanislav Dufka
Eva Zajícová
Říká o sobě, že je rodilá Lhoťanka a je na to hrdá. Má
dvě děti, manžela, maminku a fenku Betynku. V roce 2017
ukončila studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Víc
jak 20 let pracuje na městském úřadě v Uherském Ostrohu.
Ve volných chvílích chodí ráda na procházky se svým psem.
Nejoblíbenějším místem ve Lhotě má kopec nad vinohrady
na Kříbě.
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Modlím se za své dozorce,

psal kněz, jehož drželi komunisti v Želivě
V želivském kostele Narození Panny Marie byl v neděli
Prosíme o odpuštění, pokud jsme ublížili, žádal převor
odhalený nový památník, který připomíná stovky kněží kláštera
a řeholníků vězněných v těchto místech v 50. letech
Opat želivského kláštera Jaroslav Jáchym Šimek na
minulého století. U odhalení památníku byl přítomen i začátku nedělní mše upozornil, že věznění duchovní vůbec
jeho autor, slovenský výtvarník Svetozár Ilavský, který na nesměli do místního kostela a v táboře měli zatemněná
památník vepsal slova Antonína Šuránka, jenž patřil mezi okna tak, aby na kostel ani neviděli. Přesto podle opata
vězněné.
necítili k věznitelům nenávist.
Přestože komunisté knězi Antonínu Šuránkovi
"Měli otevřené srdce i vůči těmto lidem, kteří je tady
pořádně komplikovali život, on vůči nim nijak nezahořkl pronásledovali, týrali a věznili. Přesto jim opustili. Takovým
a naopak ještě dával najevo, jak mu leží na srdci osud vzorem byla veliká osobnost tohoto internačního tábora,
jeho jednotlivých věznitelů. Ať to bylo v situaci, kdy ho monsignore Antonín Šuránek," řekl opat.
v padesátých letech násilím
Celá nedělní mše byla
drželi na Želivě, nebo
vedena v duchu smíření, což
později, když mu zakazovali
bylo patrné hned při prvních
pastorační činnost.
slovech převora želivského
Jeho slova soucitu a
kláštera Tadeáše Róberta
odpuštění si nakonec dnešní
Spišáka.
církevní představitelé vybrali
"Sestry a bratři, nechceme
jako citát na nový památník,
dnes pouze vzpomínat na
který byl v neděli v želivském
smíření v roce 1968, vždyť
kostele odhalený na památku
smíření je potřebné v každé
464 kněží a řeholníků
době. Vždycky se najde něco,
vězněných
v
místním
co je potřeba odpustit nebo
internačním táboře v letech
Páter Antonín Šuránek, rodák z Ostrožské Lhoty si
za co je potřeba požádat
1950 až 1956. Mimochodem,
zachoval rovnou páteř a čisté svědomí po celý život.
o odpuštění," začal svou
byl mezi nimi také František
Reprofoto: Lidovky.cz
promluvu
převor,
který
Tomášek, pražský arcibiskup
upozornil, že žádá o odpuštění za kněze, včetně želivských
a kardinál v letech 1977 až 1991.
premonstrátů.
"Já se modlím denně za naše dozorce, za toho pána,
"Přijměte tato slova za každého z kněží, který vás kdy
který mě vyšetřoval ve vězení a vypravoval do Želiva, za
zranil nebo vám ublížil. Ať pramen živé vody a uzdravení
všechny, kteří proti mně shánějí materiály, kteří mě zde
nyní teče ze zdroje smíření. Prosíme o odpuštění, kdy jsme
budou prověřovat a vyšetřovat a odtud vyvážet, popřípadě
mysleli na své pohodlí a nebyli schopni oběti. Kdy jsme
soudit, abych ukázal, že jako katolický kněz nemám k nim
byli egoisté a mysleli pouze na sebe, ne na blaho našich
žádnou nenávist, nýbrž že je naopak upřímně miluji a
věřících. Prosíme o odpuštění, když jsme byli zahořklí,
vyprošuji jim totéž, co sobě," stojí Šuránkova slova v dolní
zatrpklí, lhostejní, ironičtí, kdy jsme měli málo lásky a
části památníku, kterému dominuje ukřižovaný Kristus.
pochopení, soucitu a empatie. Prosíme o odpuštění, když
Páter Šuránek, rodák z Ostrožské Lhoty na moravském někdo z vás hledal pomoc a dočkal se od nás zranění,
Slovácku, si zachoval rovnou páteř a čisté svědomí po nebo odmítnutí," pronášel mimo jiné převor Tadeáš
celý život, ne náhodou je kandidátem na blahořečení. Róbert Spišák.
Na kněze byl vysvěcen v roce 1926 v Olomouci a už o
Autorem památníku je slovenský výtvarník Svetozár
tři roky později byl jmenován spirituálem olomouckého
Ilavský, který loni vytvořil v želivském kostele také obětní
kněžského semináře, kde působil až do komunistického
stůl. Kristus z nového památníku je zmenšeninou jeho
převratu v roce 1948.
Krista v nadživotní velikosti, který dominoval pódiu v
O tom, jak s ním komunistická moc zacházela, svědčí Bratislavě, když v roce 2003 navštívil Slovensko Jan Pavel II.,
to, že jej státní bezpečnost zatkla v červenci 1951 v Ilavský na památník napsal také slova INM (in memoriam).
kroměřížské nemocnici, kde ležel se zápalem plic. I přesto
"Jakoby je ve spěchu vyškrábal některý z uvězněných
jej odvezla k výslechu do věznice v Uherském Hradišti a
větvičkou nebo kusem dřeva do země na památku,
následně do Želiva. Zemřel ve svých osmdesáti letech v
abychom nezapomněli," vysvětlil Ilavský.
roce 1982.
Radek Bartoníček
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Mažoretky Kamélie mají v letošním roce desáté výročí od svého prvního vystoupení.
Vedoucí souboru v našem povídání říká:

Marie Šálková: Snažíme se rozdávat radost a dobrou náladu
Pamatujete? Přesně před deseti lety se otvíralo „na
placi“ nové dětské hřiště, nebo chcete-li oddychová
zóna. Právě při slavnostním otevření poprvé veřejně
vystupovaly mažoretky, které si říkají Kamélie. Lhoťané ví,
že to jsou už trošku odrostlejší mažoretky. „Nikdy jsem to
nepočítala, ale řekla bych, že náš věkový průměr je kolem
pětašedesáti let,“ prozradila vedoucí Marie Šálková.
Právě Marie Šálková vedla v naší Lhotě šestnáct let
dětské mažoretky. Po jednom z vystoupení přišla od
mladých iniciativa, že by si chtěli nacvičovat sami.
„To jsem uvítala, už mám nějaké roky a dneska je
mažoretkový sport už někde úplně jinde. Už je to víc
gymnastika, prostná, přemety, prostě cvičení,“ říká vedoucí
a vzpomíná na vůbec první zkoušku současného souboru.
„Nápad založit mažoretky přišel od Staňky Radochové,
která bývala v obchodě za pultem. Často jsem tam chodila
a Staňka mi to připomínala. Tehdy jsem jí řekla, ať se sobě
věkem rovné obejdou a přijdou na první zkoušku nebo
setkání do haly. Přišlo tam patnáct žen a z těch patnácti
nás zůstalo jedenáct. Nakonec nás nacvičuje devět. Ještě
s námi spolupracuje Eva Straková, která nám pomáhá s
choreografií,“ vysvětluje vznik mažoretek.
A proč zrovna název Kamélie? „To ani nevím. Hledaly
jsme a vymýšlely různé názvy podle květin. Kamélie se
ujaly a už nám to zůstalo.“
Kamélie se schází podle potřeby, ale minimálně
jednou týdně nacvičují ve sportovní hale. Intenzita
nácviku je také podle počtu vystoupení. Vystupují celý
rok, ale nejvytíženější období bývá v létě.

Ve Vnorovech vystupovaly v dresech
brněnské Komety. Oslavenec brečel
štěstím
„Je to také tím, že jsme něco trošku jiného, jako klasické
mažoretky. Jsme víc pro srandu,“ přiznává šéfka souboru
a přidává příklad. „Jednou si nás ve Vnorovech objednala
manželka čtyřicátníka, který byl velký fanda hokejistů
brněnské Komety. Vypůjčily jsme si od Komety dresy a v
nich jsme vystupovaly. Bylo to moc vydařené vystoupení
a pro oslavence obrovské překvapení. Po vystoupení
dokonce dojetím brečel.“
Kamélie vystupují doslova po celém kraji. Častým
hostem jsou například v lázních Ostrožská Nová Ves, v
Hodoníně, vystupovaly v Hustopečích u Brna, ve Slavičíně,
hodně si je zvou do Luhačovic a blízkého okolí nebo často
zajíždí i do Korytné. To je jenom zlomek z destinací, do
kterých zajíždí.
„Jsou to kulturní, společenské, hasičské akce nebo
www.ostrozskalhota.cz

Vedoucí. Marie Šálková, která vede Kamélie od prvního
vystoupení v roce 2009. Foto: std
životní jubilea. Obyčejně si nás objedná někdo, kdo nás už
někde viděl. Jezdíme i na soukromé akce, není výjimkou,
že vystupujeme i v týdnu,“ přibližuje činnost vedoucí
Marie Šálková.
Kamélie mají velký rozsah svých vystoupení. Nacvičují
od country přes žertovné skladby až po řízné pochody. K
tomu je potřeba velký počet různých kostýmů.
„Máme osm kostýmů, všechno je v naší režii. Staráme
se za podpory obce o kontejner na železo, který je u mlýna.
Z toho se také částečně financujme. Všechny kostýmy jsou
sice šité na míru členek, ale jsou majetkem souboru. Když
některá členka skončí, tak ho musí vrátit,“ říká vedoucí
Marie Šálková.
Slůvko vedoucí nemá moc ráda, ale sama přiznává, že
soubor šéfku potřebuje. „Někdo se musí starat o finance, o
vystoupení, o kostýmy, je toho prostě dost.“
I když by se zdálo, že zkušené mažoretky už nemůže
nic překvapit, tak před vystoupením bývá pořád taková ta
zdravá nervozita.
„Určitá tréma je vždycky. Někdy některá členka
nemůže a je nás na vystoupení o jednu méně, tak se musí
celé vystoupení choreograficky předělat. Potom tam je
trošku nervozita.“
Jak zmiňujeme na začátku, tak Kamélie si připomínají
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v letošním roce deset let od svého založení a od prvního
vystoupení. A chcete vědět, jak vidí budoucnost Kamélií
vedoucí souboru?
„Nad budoucností vůbec nepřemýšlím, to se nedá.
Jdeme od zkoušky ke zkoušce a od vystoupení k
vystoupení. Za ty roky už jsme sehrané. Zatím se snažíme
pořád rozdávat radost a dobrou náladu,“ říká na závěr
Marie Šálková.

Mažoretky Kamélie 2009 - 2019
Marie Šálková, Zdenka Hanáčková, Marie
Jelénková, Jarmila Kuřinová, Milena Dominiková,
Ludmila Štajnochová, Marie Machalová, Ludmila
Dominiková, Stanislava Radochová. Se souborem
spolupracuje Eva Straková.
Ze souboru odešly: Vlasta Hanáčková, Jiřina
Matuštíková

Noví občánci

Mladé mažoretky hledají vedoucí. Přihlaste se!!!
Zatímco Kamélie mají svou šéfovou už deset let, tak
mladé lhotské mažoretky, ty školou povinné, zatím svoji
vedoucí hledají. „Obracím se na všechny, kteří rádi pracují s
dětmi, mají tvůrčí nápady a mají rádi pohyb. Potřebujeme
vedoucí k mažoretkám,“ vyzývá zájemkyně Marie Šálková.
Kdo má tedy zájem, ať kontaktuje vedoucí Kamélií. Najdete
ji každou středu od 19 hodin ve sportovní hale.
Kamélie si připomenou deset let na Čaji o páté
Český červený kříž v naší Lhotě pořádá pro nejen
seniory pravidelné Čaje o páté. Ve čtvrtek 3. října bude
akce slavnostnější. Mažoretky Kamélie budou vzpomínat
na 10. výročí od svého prvního vystoupení. Budou slavit
vystoupením na Čaji o páté. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Rytmus. Začátek v 17 hodin v sále. Přijďte se
podívat a podpořit naše seniorské mažoretky.
Stanislav Dufka
							

Společenská kronika

Agáta Miklíčková, č.p. 300

80 let
Anna Machová, č.p. 246
Anna Žajdlíková, č.p. 247

85 let
Ludmila Frantová, č.p. 447
Oldřich Franta, č.p. 447

91 let
Anna Miklíčková, č.p. 383
Václav Bajgart, č.p. 345

55 let manželství

Marie a Bohumil Vaštíkovi, č.p. 442
Marie a Josef Zelení, č.p. 294

50 let manželství
Božena a Josef Těthalovi, č.p. 270
Ludmila a Antonín Lopatovi, č.p. 361
Josefa a Josef Bachanovi, č.p. 225

Uzavřená manželství
Štěpánka Opravilová a Michal Šimčík

Úmrtí
Antonín Zámečník, č.p. 302
Marie Šáchová, č.p. 158

Višňa a Slovácký krúžek Háječek v Praze
Cimbálová muzika Višňa a Slovácký krúžek Háječek
reprezentovaly naši Lhotu druhý víkend v září na dožínkách
v Praze. Na pražské Letné bylo k vidění vystoupení
folklorních souborů z celé České republiky, naše soubory
Višňa a Háječek se rozhodně neztratily.
„Akci pořádá Ministerstvo zemědělství, takže pozvání
přišlo od nich. Letos byl třetí ročník a my jsme se potřetí
zúčastnili. Tentokrát jsme si vzali na pomoc děcka z
Ostrožanu (z Uherského Ostrohu) a Dolňácka (z Hluku).
Vystoupili jsme s pásmem Dožínky, ve kterém jsme
12

divákům ukázali, jak to asi u nás na Dožínky vypadalo.
Vystoupení bylo vydařené, veselé, uvolněné, přesně
podle mých přestav. Mosím děcka pochválit,“ hodnotí
vystoupení Petra Hájková, která pásmo nacvičovala.
Po vystoupení se CM Višňa přesunula ke stanu
Moravské banky vín, kde hrála až do konce akce. „Měli
jsme tu čest jít na hlavní pódium předávat dožínkové
věnce zástupcům města a Národního zemědělského
muzea,“ řekla Petra Hájková a na závěr dodala:
„Užili jsme si to, celá akce se vydařila, bylo veselo a
září 2019
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zpívalo se celou cestu dom. Výborná byla také spolupráce
s Ostrožanem a souborem Dolňácko. Nebyl to první
společný projekt. S oběma soubory už nějakou dobu
spolupracujeme. Věřím, že v této krásné spolupráci

budeme pokračovat i v budoucnu.“
Hlavním cílem akce Dožínky na Letné je podpora
zemědělství, agroturistiky, folkloru, tradice a historie.
					 Stanislav Dufka

Cimbálová muzika Višňa a Slovácký krúžek Háječek reprezentovaly naši Lhotu druhý víkend v září na dožínkách v Praze.
Foto: Archiv PH.

Naše Lhota na propršených Slavnostech vína

Vůbec poprvé se zahajovací program Slováckých
slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
musel kvůli dešti přesouvat z Masarykova náměstí do sálu
tamního Klubu kultury. Nepříznivé předpovědi se navíc
naplnily i v dalších dnech a vesměs celá sobota, jakožto
hlavní den Slavností vína, propršela. Ačkoliv se nepříznivé
počasí nepodepsalo na velikosti průvodu krojovaných,
celkovou návštěvnost srazilo téměř na polovinu.

„Zatímco jsme v minulých letech odhadovali přes
padesát, někdy i k šedesáti tisícům návštěvníků, letos to
bylo zhruba pětatřicet tisíc lidí,“ řekl pro Slovácký deník
jeden z hlavních organizátorů Antonín Mach.
Naši Lhotu zastupoval Mužský pěvecký sbor. „Oficiální
vystoupení jsme tam neměli, ale v průvodu hrál Fašank
bend, zpíval mužský sbor a další příznivci ze Lhoty a
okolí včetně našeho starosty s manželkou. Skoro celý
den propršel, tak se program mikroregionu Ostrožsko na
Redutě ani neuskutečnil,“ posteskl si vedoucí mužského
sboru Petr Radoch.
std
								

Výprava Ostrožské Lhoty na letošních Slavnostech vína.
Foto: Archiv PR. a Katky Machové
www.ostrozskalhota.cz
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Hody zůstaly bez stárků.
Není to tragédie, řekl starosta.

Na Slovácku se to občas stává a v dnešní době to není
žádná velká rarita. Hodová chasa se musí obejít bez stárků.
Poprvé v historii si takové hody vyzkoušela také chasa v
naší Lhotě. Poprvé po 45 letech šel hodový průvod bez
stárků.
„Prostě se to v letošním roce netrefilo. V chase jsou lidi,
kteří už stárci byli, nebo hodně mladí, ti chtějí být stárci až
za dva roky, ale to teď neřeším, za dva roky se může stát
spousta věcí. Letos prostě není ta konstalace, stárkování
také musíte mít v srdíčku,“ vysvětluje Ludmila Hájková,
která celé hodové pásmo už několik let ve Lhotě nacvičuje
a je duší a hlavní organizátorkou největší lidové slavnosti.
Jak se lišily lhotské hody od těch předchozích, na
kterých se chodilo po dědině ke stárkům?
„Jiné to nebylo nijak, jenom nešla chasa do baráků,
ve kterých byli stárci. V sobotu bylo zvaní na hody, v
neděli ráno se šlo do kostela a odpoledne se chasa sešla v
parku v Hájku a šla průvodem na obec, kde vydal starosta
povolení k hodům,“ povídá Ludmila Hájková a dodává:
„Že nejsou hody s právem, tak to vůbec nepovažuji
za nějakou tragédii, nemrzí mě to. Všechno špatné, je
vždycky k něčemu dobré. Beru to tak, že ti, co byli stárci,
tak si řeknou, že je dobře, že jsem to dělal. Za ty roky jsem
se nesetkala s negativním ohlasem.“

Za dva roky bude o stárky bitka

Podobně se ke lhotským hodům bez stárků vyjádřil i
starosta obce Roman Tuháček.
„Sešlo se to tak, že se letos stárci nenašli, ale hody
jsou veselé i bez stárků. Jako tragédii to nevidím, tradice
pokračuje. Co jsem slyšel, tak za dva roky bude o stárky
bitka,“ povídá s úsměvem první muž Lhoty, který byl
stárkem v roce 2001.
Hody v Ostrožské Lhotě začaly už v pátek zábavou na
hřišti, v sobotu chodila chasa po dědině a zvala na nedělní
program. Ráno se v kostele svatého Jakuba Staršího
za účasti chasy uskutečnila hodová mše svatá, které se
zúčastnila nejvzdálenější účastnice lhotských hodů Petra
Holečková z Chebu.
„Kostel byl plný krojovaných lidí, mše svatá se nám
moc líbila. Bohužel, nestihneme hlavní program, čeká nás
zhruba pětihodinová cesta domů,“ posteskla si Petra.
Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořádají
každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V
posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek
za podpory obce Ostrožská Lhota.
A ještě nezbytná informace pro milovníky statistik. V
roce 2017 šlo v průvodu 23 párů. V letošním roce tančilo
20 krojovaných dvojic. Rekordní účast krojovaných je z
roku 2009 – tehdy bylo v průvodu 38 párů.
					 Stanislav Dufka

V letošním roce tančilo dvacet krojovaných dvojic.
Program byl jako obvykle na hřišti. Foto: std
14
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Novinky ze školky a ze školy
V mateřské škole jsme navýšili kapacitu na 56 míst
– díky tomu, že bývalá ředitelna byla přestavěna na
multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Zde bude také
probíhat výuka nejstarších dětí s tablety. Do školky byla
ze základní školy přestěhována keramická pec, děti tak
budou moci častěji než doposud rozvíjet své výtvarné
nadání.
Od října bude pravidelně probíhat předškolní příprava.
I proto byla v MŠ během prázdnin vybudována další třída,
ve které je umístěna interaktivní výuková tabule, v MŠ
je nyní i keramická pec. V rámci projektu Šablony děti
absolvují celkem 32 hodin výuky s tablety, její součástí
budou vzdělávací hry, včetně logopedických. V rámci
projektu IKAP děti – předškoláci absolvují od října do
února 7 lekcí – programů: Stavitel města, Stavitel mostů,
Stavitel věží, Malý energetik, Malý zpracovatel odpadů,
Malý archeolog, Vstupujeme do digitálního světa. Paní
učitelky v MŠ absolvují celoroční kurz anglického jazyka,
aby s jeho základy mohly seznámit děti, které rovněž čeká
několik lekcí základů robotiky.

Prvními návštěvníky naší školy byli
mladí studenti z celého světa v rámci
projektu Edison

ubytováni v rodinách v Ostrožské Lhotě, za což všem patří
obrovský dík!
S dalšími novinkami byli rodiče seznámeni ve čtvrtek
5. září, kdy od 16 hodin proběhla ve škole plenární schůze.
Každopádně moc děkuji za aktivní, vstřícnou a také
příjemnou spolupráci s vedením obce v čele s panem
starostou Romanem Tuháčkem a také všemi zaměstnanci
obce, bez kterých by například školní zahrada nevypadala
tak dobře jak vypadá!
Ivo Vojtík – ředitel školy

Starosta přivítal prvňáčky.
Jste teď jedna třída, tak držte při sobě, řekl
Jak už je hezkou a milou tradicí, tak byli na obci
přivítání se začátkem nového školního roku naši prvňáčci.
Starosta Roman Tuháček na uvítání prvňáčkům řekl:
„Dnešní den je pro vás velice důležitý, stáváte se
školáky, žáky základní školy v Ostrožské Lhotě. Jistě se
všichni na školu těšíte. Máte před sebou spoustu hezkých
dnů plných poznávání, získávání nových vědomostí,
dovedností, ale také nových kamarádů, kteří vás budou
provázet nejen ve škole. Jste teď jedna třída, tak držte při
sobě,“ přivítal nové žáčky lhotské školy a obrátil se také k
rodičům nejmladších školáků.
„Vašim dětem buďte oporou a průvodcem v tomto
období, kdy bude potřeba i vaše trpělivost. Nezapomeňte
na laskavá slova, pohlazení a povzbuzení. To vše vašim
dětem pomůže posunout se dál na cestě poznání. Přeji
vám, ať vše spolu zvládnete s úsměvem,“ dodal starosta
obce.
Třídní učitelka Mgr. Simona Bočková.
Noví žáci naší školy jsou: Eliška Kapustová, Lukáš
Kotačka, Matyáš Havlík, Barbora Bočková, Marek
Kaňa, Tereza Hájková, Petr Kolář, Zuzana Malušková,
Pavel Pavlík, Vojtěch Bystroň.
std

Všichni žáci ZŠ se mohou těšit na velkou přestávku,
která bude nyní opravdu velká – bude trvat 30 minut!
Než k ní ale dojde, projdou všichni šatnami, ve kterých
přes prázdniny přibyly skříňky, ve kterých si žáci mohou
uzamykat své věci.
V přízemí pokračovala modernizace výukových prostor
pro II. stupeň – část učebny fyziky a chemie se proměňuje
v tolik potřebnou dílnu, multimediální učebna má nové
osvětlení, noví osmáci se potkají s novým rozdělením
učebny, v deváté třídě vyrostlo malé pódium vhodné pro
prezentace žákovských prací, ale také komorní divadelní
představení, další posezení je k dispozici na chodbě.
V pěti třídách byla dřevěná tabule nahrazena
keramickou, na kterou je možno psát barevnými
fixy. Keramická je i pec – nová. Je nyní o kousek
dál, získali jsme tak prosvětlený prostor na dílnu
pro žáky I. stupně. Drobnou modernizací prošla
i sborovna, vyučující nyní mají více místa. Pokud
navštívíte školu mimo hromadné akce, budou
se vám vyučující moci věnovat v nově upravené
návštěvní místnosti.
Prvními návštěvníky naší školy byli mladí
studenti z celého světa: v rámci projektu Edison
po celý týden mezi 9. a 13. září seznamovali žáky
s reáliemi svých zemí, se svým studiem a zájmy. A
to vše v angličtině a ve všech třídách, od první až
po devátou. Zahraniční studenti a studentky byli
Prvňáčci s třídní učitelkou a ředitelem školy Ivo Vojtíkem.
Foto: OU O. Lhota.
www.ostrozskalhota.cz
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Ostrožsko – Lhotské divadlo.
V Ostrohu bylo vyprodáno

Amatérský soubor, který vede Eva Zajícová, nastudoval
novou komedií Ach, ty ženy. Obyčejně bývá premiéra v
naší Lhotě, letos to bylo jinak.
„Vzhledem k vytíženosti ochotníků a náročnosti hry
jsme premiéru ve Lhotě nestihli, proto byla v sousedním
Uherském Ostrohu. Bylo plno, lístky vyprodané již v
předprodeji. Pro velký zájem byly přidány ještě přístavky,

na které si lidé mohli koupit vstupenky ještě v pátek
před představením,“ chválila režisérka premiéru na
ostrožském zámku. „Ve Lhotě se na nás přišlo podívat
asi 80 lidí, což je také moc hezké a děkujeme za podporu
našeho divadla,“ dodala.

Divadlo hledá herce – přihlaste se!
A jaký má principálka divadla plán na novou sezonu?
„Mám v hlavě dvě hry, obě ze
současnosti. Jednu obsadíme
v tom počtu, jaký máme. Pro
tu druhou bychom potřebovali
rozšířit ansámbl. Pokud má
někdo zájem začít s divadlem rádi ho přivítáme,“ zve na závěr
nové zájemce Eva Zajícová.
Chcete vidět naše ochotníky
znovu v akci? Máte možnost v
sousedních obcích. Nejbližší
termíny - 6. 10. Kunovice, 13. 10.
Ostrožská Nová Ves, únor 2019
Nivnice. O dalších destinacích se
ještě jedná.
std
Ostrožsko – Lhotské divadlo
po vystoupení ve Lhotě.
Foto: DUŠAN DUFKA.

Pozvánka

na „Hudební večer k 28. říjnu a 17.listopadu“
30 let svobody
Pořádá Centrum Otevřená škola pořádá koncert k 28. říjnu a 30. výročí revoluce 17. 11. 1989.

v sále Obecního domu v Ostrožské Lhotě
v sobotu 16.11.2019 v 19.00 hodin
Zahrají a zazpívají: Radim Vojtek, Martin Deyl,
Kateřina Radochová, Kristýna Gabrielová, Kristýna Hyráková,
Tobiáš Mach a Václav Dominik .
Programem provede Ing. Eva Zajícová a Mgr. Jaroslav Křápek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Centrum Otevřená škola Vás zve Josef Lopata

VOJO DEYL
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Hasiči na Lopeníku.

Přípravka vyhrála závody v Březové
Ke konci srpna jsme uspořádali již naše druhé
hasičské soustředění. Na Lopeník jsme odjeli v počtu 27
dětí ve věku 5 - 15 let a 14 dospělých. V kempu Monte
Lope jsme strávili celkem čtyři dny. Čtvrtek jsme zahájili
asi osmikilometrovým výšlapem na Mikulčin vrch, což
zvládli i ti nejmladší úplně na jedničku.
Děti byly rozděleny do čtyř týmů - Narvalové,
Princezny, Barbíny a Křováci, každý tým měl vlastnoručně
vyrobenou vlajku, kterou si po celou dobu pobytu hlídal.
Večery jsme trávili hraním nejrůznějších her, do kterých
se s chutí zapojovali i vedoucí, ovšem děti se nenechaly
zahanbit a skoro vždycky je porazily. Páteční den jsme
prožili skoro celý v lese. Nejprve jsme oprašovali znalosti
vázání uzlů, topografických značek a zdravovědy. Poté
jsme si zkusili zaběhnout závod požárnické všestrannosti
„na ostro“. Závod byl dlouhý asi 2 km, kde družstva
musela plnit úkoly na hlídkách. Odpoledne jsme pro
děti připravili hru, kde jejich hlavním úkolem bylo najít v
lese pět různě barevných kamenů, které hledaly pomocí
indicií a zašifrovaných zpráv. Během hry si museli hlídat
svou vlajku před zloději a ubránit se ostatním soutěžícím,
aby si je nevzali do zajetí.
Páteční večer se nesl trochu ve smutné náladě,
protože jsme se loučili s Nelou, Dianou, Kubou, Radimem
a Timeou, kteří už s námi do dalších sezón za starší žáky
jít nemůžou a budou závodit pouze za dorost. Večer jsme

Hasiči uspořádali na konci srpna druhé soustředění
na Lopeníku. Foto: Archiv: Andrey Zámečníkové.
zakončili opékáním špekáčků a diskotékou.
V sobotu dopoledne jsme trénovali na závody, na které
nás pozvala obec Březová. Ve svých kategoriích závodili
starší žáci, mladší žáci A a B a také družstvo přípravky,
které vybojovalo krásné 1. místo. Mladší žáci vybojovali
2. a 5. místo a starší se umístili na nepopulárním čtvrtém
místě. Ve čtvrtek a sobotu
jsme pro děti připravili
stezku odvahu, někdo se
bál a někdo šel i dvakrát až
třikrát. V neděli ráno za námi
přijeli rodiče, pro které jsme
měli připravený program,
ale bohužel nám začalo
pršet, tak jsme ho museli
zrušit. Nakonec jsme předali
dětem zasloužené odměny,
všichni jsme se rozloučili a
odjeli domů. Dětem i nám
se soustředění velmi líbilo a
doufáme, že příští rok bude
ještě lepší.
Ivana Vaďurová
Mužstvo přípravky vybojovalo
v Březové parádní první místo.

www.ostrozskalhota.cz
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Pošlete fotku s celebritou, rádi ji zveřejníme
Máte společnou fotku se známou osobností,
sportovcem, hercem, zpěvákem nebo zpěvačkou?
Neděláte s tím tajnosti? Pošlete ji (sdufka@seznam.cz),
připojte krátkou informaci, kde byla fotka pořízena, jak

vznikla a kdo je její autor. Rádi ji zveřejníme ve lhotském
zpravodaji. Tady je druhá várka fotek, za které moc
děkujeme.

Fotka s olympijskou vítězkou. Ta fotka je z roku 2007, tehdy byl Josef
Dominik vyhlášen nejlepším fotbalovým trenérem na okrese Uherské Hradiště. S mužstvem
Ostrožské Lhoty postoupil třikrát v řadě až do I. B třídy. Pod jeho vedením Lhoťané
neprohráli 57 soutěžních zápasů v řadě. Aktuálně vede Josef Dominik mladší žáky FK Veselí
nad Moravou. Cenu úspěšný trenér přebíral od olympijské vítězky a jedné z největších
osobností české atletiky Dany Zátopkové. Ta se svého největšího úspěchu se dočkala v
roce 1952 na XV. olympijských hrách v Helsinkách, kde zvítězila v hodu oštěpem. Letos v
září oslaví Dana Zátopková 97. narozeniny.
Josef Dominik a Dana Zátopková. Foto: std
Marc Márquez si udělal selfie se Slávkem. Nebylo vůbec jednoduché od
majitele tu fotku do našeho zpravodaje získat, nakonec se to podařilo. Znalci motocyklového
sportu jistě poznali, že vlevo je Marc Márquez i Alentà. Španělský profesionální motocyklový
závodník a současný mistr světa kategorie MotoGP. Napravo je Lhoťan Slávek Dominik.
„Fotka je z loňského roku. Měl jsem VIP vstupenku do depa na Velkou cenu Brna. Poznal
jsem ho, Marc Márquez byl u svého kamionu, kde se podepisoval. Ukázal jsem mu mobil,
on to okamžitě pochopil a udělal selfie. Bylo mně směšné, jak byl strašně malý – to jsem
nečekal,“ vysvětloval vznik společné fotky Slávek Dominik.
Vlevo je Marc Márquez i Alentà, napravo je Lhoťan Slávek Dominik.
Foto: Marc Márquez i Alentà.
S šéfem českého biatlonu. Fotka vznikla
Foto s mistrem. Tak nazval svoji fotku s na začátku letošních prázdnin v Hnanicích u Znojma v
Miroslavem Donutilem Richard Pavlas. V minulém penzionu pana Hamzy - šéfa českého biatlonu. „Jezdíme
zpravodaji měl fotku s mistrem Vašek Pěnčík. Tato vznikla tam už 20 let na sklep Jitčiných rodičů a sousedem je
na stejné akce. Tedy ve Veselí nad Moravou v programu právě Jirka Hamza, který v Hnanicích, které mají zhruba
300 obyvatel, podniká a jeho nejznámější firmou
Miroslava Donutila „Ptejte se mě, na co chcete.“
je vinařská společnost Vinice-Hnanice. Je to velice
pohodový a příjemný pán, který si absolutně na nic
nehraje,“ okomentoval foto Pavel Turčin.

Foto s mistrem, tak nazval svoji fotku s Miroslavem
Donutilem Richard Pavlas. Archiv MP.
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Zleva: Jitka Turčinová, Jiří Hamza, Barbora Pokorná a
Markéta Lopatová: Foto: Archiv JT.
září 2019

obecní zpravodaj Ostrožské Lhoty

Petr Bachan byl u natáčení filmu Emil Zátopek
Pro ty, kteří by náhodou
nevěděli, tak Emil Zátopek,
také řečený „Ťopek“ (19.
září 1922 Kopřivnice – 21.
listopadu 2000 Praha),
byl československý atlet,
čtyřnásobný
olympijský
vítěz ve vytrvalostním
běhu, manžel atletky Dany
Zátopkové. Mimochodem,
ta má v našem zpravodaji
fotku s Josefem Dominikem.
Právě o jednom z našich
nejslavnějších atletů točí
režisér David Ondříček
celovečerní film. Mimo
jiné se natáčelo druhou
neděli v září také ve Zlíně.
Jedním z komparzistů
byl atlet Slovácké Slavie
Uherské Hradiště a Lhoťan
Petr Bachan, který strávil ve
Zlíně celou neděli.
„Přijeli jsme v pět ráno a
odjížděli o půl osmé večer.
Natáčelo se celý den, i v
dešti. Ono se to nezdá, ale je
to náročné běhat v botách
ze čtyřicátých let. Běhali
jsme úseky sto až stopadesát

www.ostrozskalhota.cz

Petr Bachan s hlavním hrdinou.
Legendárního běžce ztvárňuje ve filmu
Václav Neužil (vpravo).
Foto: ŠTĚPÁNKA BACHANOVÁ.

metrů, to se několikrát opakovalo,“ líčil
natáčecí den Petr.
A jak se k natáčení filmu vůbec
dostal? „Úplnou náhodou. Viděl jsem na
Facebooku, že hledají komparzisty do
role běžců, tak jsme se ještě s kamarádem
přihlásili,“ prozradil Petr Bachan.
Legendárního běžce ztvárňuje ve
filmu Václav Neužil, jeho ženu Danu si
pak zahrála Martha Issová. Oba dva kvůli
svým rolím podstoupili speciální a fyzicky
náročné tréninky.
Zlínské natáčení zavede diváky filmu
na start a průběh legendárního závodu
Zlínem, kdy se na startovní čáru coby běžec
v roce 1941 poprvé Emil Zátopek postavil.
Tím se začala jeho závratná běžecká i lidská
kariéra
ověnčená
několika olympijskými
medailemi.
Film Emil Zátopek
se začal natáčet letos
na začátku dubna,
poslední
klapku
plánují na prosinec
letošního roku. Film by
měl mít svou premiéru
příští rok v létě.
Stanislav Dufka
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Zakarpatská Ukrajina
Centrum otevřená škola a Turistický
klub Ostrožská Lhota uspořádali v závěru
srpna kulturně – poznávací zájezd na
Ukrajinu. Jelo se přes Slovensko a první
zastávka byla v Užhorodu, kde následovala
ranní prohlídka města s průvodcem.
Centrum
výpravy
bylo
ve
dvousettisícovém
městě
Ivano
–
Frankovsk, ve kterém bylo na tři noci
zajištěno ubytování.
Jeden z výjezdů byl do Starého
Martinova, kde jsme položili kytici k
pomníku padlých vojáků 75. pěšího pluku
z Jindřichova Hradce, kteří zahynuli v
bojích u této vesnice
v červnu roku 1915.
Na Ukrajině se o předposledním
srpnovém víkendu slavil Den nezávislosti.
Deklarace o vyhlášení nezávislosti
Ukrajiny byla přijata 24. srpna 1991.
Nezávislá Ukrajina byla pak vyhlášena 1.
prosince.
Při této příležitosti jsme se aktivně
zúčastnili kulturního programu ve
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a zblízka
zmiňovaném Starém Martinově, na který
nás pozvala starostka a sestra Bohdana
Hensirovského, který žije v naší Lhotě.
V místním menším kulturním domě
vystoupili folklórní muzikanti Martin Deyl
a Josef Slovák. Závěrečná písnička už byla v
provedení vybraného lhotského pěveckého
sboru.
Během pětidenního zájezdu jsme se
podívali do Užhorodu, Ivano - Frankovska,
Halíče, Starého Martinova, Jaremči, Jasenji
a na závěr do Koločavy, kterou proslavil
Ivan Olbracht svým románem Nikola Šuhaj
Loupežník. Na místním hřbitově jsme
objevili i hrob známého zbojníka.
Na závěr je potřeba vyzvednout
perfektní organizaci zájezdu, který se obešel
bez mimořádných událostí. Poděkování
patří hlavně Josefu Lopatovi a Bohdanu
Hensirovskému.
Reportáž a povídání s majitelkou Četnické
stanice Natálií Tumarec v Koločavě najdete v
prosincovém zpravodaji.
			
Stanislav Dufka

Foto: std + lk
www.ostrozskalhota.cz
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Naše Lhota na Srazu Lhot a Lehot 2019
Letošní 39. Sraz Lhot a Lehot se
vůbec poprvé za dobu své existence
uskutečnil v jižních Čechách. Premiéru
obstarala Lhota pod Horami, která
je součástí obce Temelín. Jako už
tradičně se sraz uskutečnil v prvním
prázdninovém týdnu od 5. do 7.
7. 2019. Z naší Lhoty bylo na srazu
23 účastníků. Podle posledních
zpráv se srazu zúčastnilo 73 Lhot
a Lehot z Česka a Slovenska. Příští
rok se uskuteční sraz v Mnichově
Lehotě, která je kousek od Trenčína.
Mimochodem, ani na ostatní ročníky
to nemáme daleko.

Z naší Lhoty bylo na srazu 23 účastníků. Podle posledních zpráv se srazu
zúčastnilo 73 Lhot a Lehot z Česka a Slovenska. Foto: Monika Jochová.

Tady jsou další plánované Srazy Lhot a Lehot:
2020
2021
2022

Mnichova Lhota /SK
Nová Lhota /okres Hodonín/
Lehota pri Nitre /SK

2023
2024
2025

Velká Lehota / SK
Vrbova Lhota / okres Nymburk/
Tvarožná Lhota /okres Hodonín/

Čaj o páté u kurtů
Hlavní výbor Českého červeného kříže připravil pro
své členky už tradiční letní Čaj o páté. Populární posezení
spojené s opékáním špekáčků se uskutečnilo první
srpnový čtvrtek v zázemí tenisových kurtů. Příjemný

zpestřením celé akce bylo zpívání při kytaře, na kterou hrál
Miroslav Ludvík. Český červený kříž pořádá v naší Lhotě
Čaje o páté už sedmý rok. Ten první byl 23. 2. 2012. 		
						std

Čaj o páté.
Populární posezení uspořádal pro své členky výbor Červeného kříže u tenisových kurtů.
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Cyklovýlet turistů - Národní pouť na Velehradě
Cyklovýlet turistů - Národní pouť na Velehradě
První červencový pátek jsme uskutečnily cyklovýlet na Národní
pouť na Velehradě. Pouť je každoroční oslavou svatých Cyrila a
Metoděje.
Trasa vedla z Ostrožské Lhoty přes Staré Město, dále pak směr
Zlechov – kde jsme před Zlechovem odbočili na „družstevní asfaltovou
cestu,“ která končí u hlavní cesty z Tupes na Velehrad. Tuto trasu všem
doporučujeme – není zde provoz a je mírně do kopce. Kola jsme
zaparkovaly na hlídaném parkovišti kol bez poplatku za bazilikou.
Na Velehradě jsme si prohlédly baziliku, nové sochy svatého Cyrila
a Metoděje. Zpáteční cesta byla po cyklostezce Velehrad - Staré Město
– Ostrožská Lhota.
Sponzorky občerstvení: Hanka, která slavila narození vnučky
Kateřinky a Zdenka, která v ten den slavila narozeniny. Ještě jednou –
holky, děkujeme!
Ujely jsme asi 50 km, počasí ideální na kolo, trasa vedla většinou po
rovině - co víc si přát!
Akce se zúčastnily: Jarka Bočková, Marie Malušková, Hana
Radochová, Zdena Mazurková, Soňa Ratajská a turistická kamarádka
ze Zlechova - Lenka Kořínková.
						
Soňa Ratajská

Lhotské turistky na Velehradě.
Foto: LENKA KOŘÍNKOVÁ.

Setkání spolužáků – sedmdesátníci

www.ostrozskalhota.cz

Foto: DUŠAN DUFKA
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Učitelský sbor v Ostrožské Lhotě.
Školní rok 2019/ 2020

Mgr. Ivo Vojtík - ředitel školy
Mgr. Libor Daňhel, Mgr. Ludmila Kolářová

		- zástupci ředitele školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Marie Adamcová
Mgr. Simona Bočková - 1. třída
Mgr. Kristýna Březinová
Mgr. Libor Daňhel - 2. třída
Mgr. Jana Hoferková - 3. třída
Mgr. Adéla Warchilová - 4. tř., speciální pedagog
Mgr. Irena Kapustová - 5. třída
Kateřina Pěnčíková - 6. třída
Eva Martin - 7. třída
Mgr. Radka Chmelíčková - 8. třída
Mgr. Ludmila Kolářová - 9. třída
Mgr. Veronika Žáková
Vychovatelka školní družiny:
Jana Všetulová

Nový učitelský sbor se
představuje. Přečtěte si!
To lhotská škola už hodně dlouho nepamatuje.
Šest nových tváří přivítal ředitel Ivo Vojtík na začátku
nového školního roku. Lhoťané by měli znát „své“
paní učitelky. Proto jsme se rozhodli, že je v našem
zpravodaji trošku představíme. Tady jsou jejich
odpovědi na naše otázky, za které moc děkujeme.
Všem přejeme, aby se jim v naší Lhotě líbilo, dobře
učilo a vychovávalo.
1. Odkud pocházíte a kde všude jste učila?
2. Už jako malá jste si přála být učitelkou?
3. Jaký byl Váš oblíbený předmět ve škole?
4. Jaký byl Váš vztah k předmětům, které
učíte, když jste se je sama učila?
5. Můžete nám sdělit o Vás nějaké zajímavosti
(koníčky, co děláte, když neučíte)?
6. Ve Lhotě je fotbal, hokej, tenis, volejbal,
turistika, kulturistika, badminton. Který sport je
vám nejbližší?
7. Jak se vám líbí naše Lhota a co nejvíc?
8. Máte nějaké životní motto nebo citát?
24

Adéla Warchilová: S rodinou často zavítáme
k Antonínku
1. Pocházím z Horního Němčí,
ale bydlím s rodinou v Hluku. Chvíli
jsem působila v ZŠ Dolní Němčí jako
asistent pedagoga.
2. Jako malá jsem měla spoustu
snů a přání, jedním z nich bylo i to, stát
se učitelkou.
3. Měla jsem ráda matematiku a
fyziku, učím češtinu.
4. K češtině jsem měla vždycky
vztah neutrální. Brala jsem ji jako
součást života. Milovala jsem větné
rozbory.
5. Co se sportu týče, tak ráda
běhám a překonávám své limity. Velmi ráda také jezdím se svými
dětmi na inlinech. Miluji jídlo, zejména pak indickou, čínskou a
thajskou kuchyni. V oblasti gastronomie jsem také ráda aktivní,
a tak peču dorty a jiné sladké dobroty. Kuchyně je mé království.
6. Badminton.
7. S rodinou často zavítáme na kopec do kaple sv. Antonína.
Přímo v obci velmi rádi navštěvujeme místní hřiště a cukrárnu.
8.„Štěstí je, když míjíš lékárny, protože tě nic nebolí. Míjíš
obchody, protože všechno máš. A spěcháš domů, protože tam
na tebe někdo čeká.“
Adéla Warchilová pochází z Horního Němčí, ale bydlí s rodinou
v Hluku.

Jana Hoferková: Na Lhotě se mi velmi líbí
domácí atmosféra
1. Pocházím z vedlejší vesnice
za kopcem z Blatnice. Učila jsem
dva roky na Základní škole ve Zlíně
Malenovicích.
2. Jako malá jsem si často
hrávala „na školu“, ale více mě
bavilo být v roli žáka než učitele.
Asi by mě v té době nenapadlo,
že v budoucnu to bude právě
naopak.
3. Bavilo mě skoro všechno, ale
nejvíce jazyky, dějepis, občanská
výchova a zeměpis.
4. Musím se přiznat, že na
základní škole mě moc nebavil
dějepis, který dnes učím velmi ráda. Naopak k českému jazyku a
matematice jsem měla kladný vztah, předměty mě bavily.
září 2019
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5. Když zrovna neučím, tak o víkendech ráda jezdím
na kole, venčím pejska, přečtu si nějakou knihu a podívám
se na dobrý film. V těchto měsících je mým největším
„koníčkem“ i vinobraní.
6. Nejvíce je mi blízká asi turistika a badminton, i když
ani jedno nepraktikuji moc často.
7. Na Lhotě se mi velmi líbí domácí atmosféra, ve škole
je málo dětí, tak je člověk může lépe poznat. A samozřejmě
místní cukrárna .
8. Motto nebo citát jako takový nemám, ale řídím se
tím, že člověk dokáže všechno, když se snaží a doopravdy
to chce a že se máme dívat na život a svět z té lepší stránky,
vidět ho pozitivně.
Jana Hoferková má ráda turistiku a badminton, pochází z
Blatnice.

Kateřina Pěnčíková: Nejvíc chválím
sportovní a kulturní vyžití
1. Jsem rodačka z
Ostrožské Lhoty. Měla jsem
možnost učit v České škole
bez hranic Rhein-Main,
kde jsem pracovala jako
lektorka českého jazyka.
ČŠBH-RM je sobotní česká
škola na území spolkové
země Hesensko poskytující
výuku českého jazyka
a českých reálií. Školu
navštěvují děti českých
rodičů žijících v Německu
ve věku 2 – 15 let. Mimo
samotnou výuku, jsme
také s kolegy organizovali spoustu mimoškolních aktivit,
které byly velmi důležité pro stmelování české komunity
v Německu. Na této škole jsem působila 2 roky, spoustu
jsem se tam toho naučila a naplno si uvědomila, že mým
životním snem je stát se učitelkou.
2. Ne. Myslím, že to byla princezna.
3. Na základní škole jsem měla oblíbených předmětů
spoustu, učení mě bavilo. Možná nejoblíbenějším pro mě
byl český jazyk.
4. V současné chvíli vyučuji převážně výchovy a do
těch jsem chodívala velmi ráda. Dokonce jsem několik
let navštěvovala ZUŠ v Uherském Ostrohu, takže vztah k
nim mám pozitivní. Výuka němčiny je zde na škole nová.
Věřím, že děti bude bavit alespoň stejně tak, jako mě, když
jsem se ji před pár lety učila já.
5. Stále ještě studuji vysokou školu pedagogickou a to
mi zabírá spoustu volného času. Když mám ale všechny
povinnosti hotové, ráda se věnuji sportu, hudbě nebo
folkloru.
6. Preferuji individuální sporty. Kdybych si ale měla
www.ostrozskalhota.cz

vybrat z výše uvedených, zvolím badminton.
7. Líbí, narodila jsem se tady. Nejvíc chválím sportovní
a kulturní vyžití v obci. To by nám mohlo závidět několik
obcí, mnohdy i s početnějším obyvatelstvem, než má
Ostrožská Lhota. Zvláště v posledních letech se aktivita
místních spolků ohromně zvýšila. Sama jsem členkou
několika z nich.
8. „Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který
má hodnotu.“ Albert Einstein
Kateřina Pěnčíková měla možnost učit v České škole bez
hranic v Německu, kde pracovala jako lektorka českého
jazyka.

Jana Všetulová: Klidná obec, velmi
hezké dětské hřiště a výborná cukrárna
1. Pocházím z Veselí nad
Moravou. Ostrožská Lhota
je mé první pracoviště,
ve kterém pracuji jako
vychovatelka.
2. Ano, byl to můj
životní sen.
3. Zeměpis, přírodopis,
výtvarná výchova, tělocvik.
4. V současné době
jsem vychovatelkou ve
školní družině a vyučuji
pracovní
výchovu.
K
výtvarné i k pracovní
výchově jsem měla velmi
kladný vztah.
5. Mým velkým koníčkem je turistika, jízda na kole a
šití.
6. Turistika, hokej.
7. Klidná obec, velmi hezké dětské hřiště tzv. „Plac“,
sportovní hřiště, výborná cukrárna.
8. Láska, přátelství, empatie, tolerance.
Jana Všetulová pochází z Veselí nad Moravou a pracuje
jako vychovatelka.

Eva Martin: Ve Lhotě je úžasné hřiště
pro děti
1. Pocházím z Blatnice, bydlím
ve Veselí nad Moravou a v Anglii
jsem bydlela v přístavním městě
Portsmouth. Učila jsem v Blatnici.
2. Nikdy! Moje maminka
celý život učila v Blatnici p. Sv.
Antonínkem a mě k tomuto povolání
nic netáhlo. Ještě před třemi lety,
po návratu z Velké Británie, jsem
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tvrdila, že budu dělat cokoliv, jen ne učit. Ale jak se říká:
„odříkaného chleba největší krajíc“... Asi do týdne jsem se
stala lektorkou anglického jazyka pro dospělé a do roka
učitelkou na ZŠ. Dnes mohu prohlásit, že už nechci dělat
nic jiného než učit.
3. Všechny.
4. S angličtinou jsem se setkávala už jako malé dítě,
má babička se narodila v Kanadě českým emigrantům
a pravidelně k nám jezdily návštěvy z této země. Toužila
jsem umět anglicky a kromě porevoluční výuky ve škole
jsem navštěvovala také soukromé kurzy. V předešlých
zaměstnáních jsem pak vždy tuto znalost využívala.
Nejvíc mi ale dala škola života ve Velké Británii, kde jsem
žila 17 let.
5. Nejraději trávím čas se svou rodinou výletem do
přírody, pěšky nebo na kole. Miluju Slovácko a všechny
tradice.
6. Již zmíněná turistika a cykloturistika. Z mých
studentských let strávených ve Zlíně určitě hokej.
7. Lhota je čistá a moderní vesnice. První týden školy
jsem poprosila děti, aby mi Lhotu ukázaly a zjistila jsem,
že kromě veleznámé cukrárny tu máte úžasné hřiště pro
děti. Nesmím opomenout také cyklostezku z Uherského
Ostrohu do Lhoty, vede krásnou přírodou.
8. Každý je svého štěstí strůjcem.
Eva Martin. S angličtinou se setkávala už jako malé dítě.

Veronika Žáková: Lhota je klasická
vesnice
1. Ze Slavičína. Nikde.
2. Ne
3. Český jazyk, tělocvik
4. Učím český jazyk a můj
vztah k němu byl vždy pozitivní.
5. Ráda běhám, čtu, jezdím
na kole, chodím po horách
a piju víno. Svůj čas trávím
nejraději se svým synem a
manželem.
6. Turistika
7.
Klasická
vesnice,
neshledala jsem na ní zatím nic výjimečného.
8. „Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o Tvé
budoucnosti.“ — Jan Tříska
Veronika Žáková učí český jazyk a má ráda hory.
Zpracoval
Stanislav Dufka

Miniolympiáda
První školní týden zahájili žáci 1. a 5. třídy společným
projektem „Pod olympijskými kruhy“. Ve čtvrtek 5. září
2019 připravili nejstarší žáci prvního stupně sportovní
miniolympiádu pro naše nejmladší žáčky. V areálu
místního hřiště si mohly menší děti zasoutěžit v pěti

disciplínách, jejich počet symbolizoval pět olympijských
kruhů. Vítězi se stali všichni malí sportovci a velký dík patří
páťákům, kteří se své role pořadatelů zhostili opravdu
příkladně.
Mgr. Irena Kapustová

Foto: ZŠ O. Lhota
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Výlety v Močidlech se vydařily.

Tolik lidí nečekal nikdo, hlásili pořadatelé
I ve třicetistupňovém vedru chlazené pivo, kvalitní
víno, klobásky a pro návštěvníky připravené stolování.
Tak nějak to vypadalo u rybníku Močidla na akci, kterou
organizátoři nazvali Výlety.
Dvě lhotské hudební tělesa, cimbálovka Višňa a
Fašank bend, se představily v nedělním odpoledni zhruba
stovce spokojených posluchačů. Po loňské premiéře
Výletů to bylo druhé společné hraní obou kapel.
„Loni to bylo u domečku, nevím proč, ale moc lidí tam
nepřišlo. Dneska jsme překvapení. Perfektní místo, účast
je skvělá, lidi přišli, to nás mile překvapilo. Mysleli jsme si,
že budeme hrát pro sebe,“ povídal člen cimbálové muziky
a místostarosta Lhoty Mirek Pavelka.
Spokojený s nedělní akcí byl i jeden z hlavních
organizátorů a hospodář rybářů Patrik Trčka.
„Účast je nadstandartní. Všichni jsou překvapení, tolik
lidí nečekal nikdo. Pivo bylo hned pryč, museli jsme ještě
dokupovat. Když jsou tady rybářské závody, tak nám
stolování stačí, dnes nestačilo, museli jsme přivést další
stoly a lavice.“

Výlety u splavu? Krásný návrat k tradicím
Výlety, jak pořadatelé společné muzicírování
cimbálové muziky Višňa a Fašank bendu nazývají, tak

trošku navazují na hraní Hejnovy kapely u splavu. Tonda
Hejna, syn kapelníka, si tehdejší hraní dobře vybavuje.
„Samozřejmě, že si to pamatuju. Josef Vaštík tam
vozíval muzikanty a bečku piva. U splavu byla veliká
hruška, pod kterou se tehdy hrávalo. Bylo to někdy
koncem padesátých let, ještě nebyl šedesátý rok. Hrávalo
se tam v létě každou neděli a chodívalo se tam také
koupat,“ tolik Tonda Hejna.
A co píše o hraní u splavu v knize o Lhotě?
Hejnova kapela (1953-1970) hrála lehkou taneční
hudbu, v jazzovém, ale také v dechovkovém stylu. Kapela
měla téměř dvacet muzikantů a tři zpěvačky. Muzikanti
v létě vyhrávali u splavu, kam za nimi chodili diváci, kteří
poslouchali hudbu a popíjeli čepované pivo z bečky.
Kapela byla populární, ať hrála třeba takto u vody,
nebo kdekoliv jinde. Hejnova kapela také připravila ve
Lhotě jazzové hody – to už se asi nikdy opakovat nebude,
stejně jako to hraní u splavu.
Tolik úryvek o kapele z knihy o Lhotě. Co dodat
závěrem? Ty jazzové hody ve Lhotě už asi opravdu
nebudou, ale určitě si dokážete představit, že VÝLETY by
mohly být i u splavu, byl by to krásný návrat k tradicím.
					Stanislav Dufka

Výlety u Močidel. Cimbálovka Višňa a Fašank bend se představily v nedělním odpoledni zhruba stovce spokojených
posluchačů. Bohatá fotogalerie na předposlední straně zpravodaje. Foto: std.
www.ostrozskalhota.cz
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Zlatá svatba manželů Lopatových
Zlatý ženichu nedřímej, zlatou
nevěstu objímej. To byl nápis na dortu,
který dostali k výročí Zlaté svatby
manželé Ludmila a Antonín Lopatovi.
Svoji „první“ svatbu měli 16. 8. 1969.
„Tehdy byl obřad v kostele i na obci,
za čtyři dny po svatbě jsem slavil 22.
narozeniny,“ vzpomněl krátce ženich.
Společných padesát let slavili poslední
srpnový víkend v Pastoračním centru v
naší Lhotě.

Manželé Ludmila a Antonín Lopatovi oslavili zlatou svatbu. Gratulujeme.
Foto: DUŠAN DUFKA

Zkoušky ohařů v naší Lhotě.

Organizačně to bylo stoprocentní – chválil hlavní rozhodčí
Ostrožská Lhota – Sportovní terminologií hlásili
pořadatelé skoro vyprodáno. Osmnáct ohařů a pět psů z
ostatních plemen se přihlásilo na podzimní zkoušky, které
pořádalo Mysliveckého sdružení v Ostrožské Lhotě.
„Účast je výborná, ještě u ohařů bylo jedno místo volné.
Jinak máme plnou kapacitu,“ hlásil Správce zkoušek Leoš
Kadlček, který také všechny přítomné včetně rozhodčích
a členů Okresního mysliveckého spolku v sobotním ránu

přivítal.
Ohaři a jejich vůdci měli perný den, který byl rozdělený
na zkoušky v poli a u rybníka Močidla, kde rozhodčí
hodnotili vytahování kačen z vody.
Po téměř sedmihodinovém úsilí čekaly na tři nejlepší z
každé kategorie hodnotné ceny.
Výsledky vyhlašoval vrchní rozhodčí zkoušek František
Zbraněk z Uherského Hradiště.
„Předně bych chtěl poděkovat
pořadatelům,
organizačně
byly
zkoušky naprosto stoprocentní. Co se
týká vyhlášení výsledků, tak u ostatních
plemen dokončilo zkoušky z pěti psů
tři. Nejlepší a s nejvyšším počtem bodů
byl pes Cilka od Náplavky s vedoucím
Františkem Pochylým. Z osmnácti
ohařů dokončilo zkoušku čtrnáct. První
skončila Bela z Polešovic s vůdcem
Zdeňkem Dostálem.

Ohaři: 1. Bela z Polešovic – vůdce Zdeněk Dostál. 2. Ben z Polešovic – vůdce
Zbyněk Hasmanda. 3. Illy tajemství Karpat – vůdce Pavel Dvořák. Foto: std.
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„Ve
Lhotě
je
krásně
zazvěřený revír, buďte hrdí, že
ho tady máte,“ řekl na vyhlášení
výsledků šťastný vítěz.
Právě vítěz z kategorie ohařů byl z
prvního místa nadšený. „Nečekal jsem,
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že bych to mohl vyhrát. Bylo to zkouškové štěstí. Jsem
dojatý, podařilo se mi něco, co se mně už delší dobu
nepodařilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nějakým
způsobem přispěli k tomuto krásnému dni. Ve Lhotě je
krásně zazvěřený revír, buďte hrdí, že ho tady máte,“ řekl
na vyhlášení výsledků šťastný vítěz.
Správce zkoušek Leoš Kadlček starší a šéf lhotských
myslivců byl s celou akcí maximálně spokojený. „My jsme
rádi, že jsme mohli znovu po roce zkoušky uspořádat
a zviditelnit náš revír a naší Lhotu. Účast byla skvělé,
počasí vyšlo nad očekávání, nezaznamenali jsme žádnou
mimořádnou událost. Jsme rádi, že všechno klaplo,“ řekl
na závěr Správce zkoušek.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních
plemen. Ostrožská Lhota 14.9 2019
Ohaři: 1. Bela z Polešovic – vůdce Zdeněk Dostál. 2.
Ben z Polešovic – vůdce Zbyněk Hasmanda. 3. Illy tajemství
Karpat – vůdce Pavel Dvořák.
Ostatní plemena: 1. Cilka od Náplavky – vůdce
František Pochylý. 2. Colt Jelení záři – vůdce Petr Omelka.
3. Aria z Derflanských sadů – vůdce Jan Kuliha.
Stanislav Dufka

Půlnoční úlovek Jakuba Machaly.

Obří sumec má 1.94 metru!

Jakub Machala rybaří už od malička, ale třetí červencový pátek těsně před
půlnocí se mu podařil parádní - a klidně můžeme napsat - životní úlovek.
Sumce 1,94 metru ulovil na řece Moravě v Uherském Hradišti přesně v čase
23.50. Kapitální ryba vážila 60 kilo a Jakubovi ji pomáhal tahat spolupracovník
Ivo Wirgel. S obřím sumcem nijak dlouho nebojovali, rybu se jim podařilo
vytáhnout za patnáct minut. „Hlava už je na preparaci a maso zatím v
mražáku. Ještě se uvidí, co s ním provedeme,“ prozradila po ulovení manželka
úspěšného rybáře Lenka.						std
Kapitální ryba vážila 60 kilo a Jakubovi ji pomáhal tahat
spolupracovník Ivo Wirgel. Foto: Lenka Machalová.

Pěší pouť na posvátný Velehrad.
Šel s námi Mauricius z daleké Kolumbie!

Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 19
poutníků v plné síle, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou
Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina
rozrostla o dalších 8 spolupoutníků. Byli jimi tři maminky se svými
ratolestmi - budoucím druhákem, dvěma téměř školáky a zbývajícím
bylo 4,5 a 4 roky. Skupina „školkáčků" mohla být ještě větší, ale tentokrát
nešla rodinka Pavelkova, která doposud nevynechala ani jeden ročník.
Pěší pouť na Velehrad pořádala Matice už sedmým rokem. Co
se týče počtu poutníků, nemůžeme se srovnávat se zástupem lidí,
kteří na Velehrad připutují od Svatého Kopečku a Hostýna. Ovšem
naše sestava je čím dál víc pestřejší. Nejen věkově, ale i místy, odkud
poutníci pochází. Přichází nejen z blízkých, ale i vzdálenějších farností.
Na zástupce z dalekých koutů Čech jsme si postupem času už zvykli.
Tentokrát však byla účast mezinárodní! Šel s námi Mauricius z daleké
Kolumbie!
Dětem kupodivu nedělala cesta žádné problémy. Při zpěvu,
povídání a modlitbě uběhla velmi rychle všem. Ve Starém Městě se k
Foto Člověk a Víra / Vojta Pospíšil
nám přidala další poutnice a téměř před „branami" Velehradu další tři.
Po příchodu do cíle a mši svaté měl každý individuální program. Část nás zůstala i na noc a každý si mohl vybrat z
nabízeného programu podle libosti.
Poutní cestu ze Svatého Antonínku (a opačně) si může každý projít kdykoli sám. Na tu naši společnou pouť si
budeme muset všichni zase celý rok počkat. Těšit se na ni můžeme klidně už dnes!
Alka Skřenková
www.ostrozskalhota.cz
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Po nás potopa?

Dne 21. srpna jsme se v hojném počtu zúčastnili veřejné
diskuze na téma Územní plán, pozval nás pan starosta. Také
vyzval přítomné, aby své názory a podněty v písemné formě
vhodili do schránky na obecním úřadě.

Jak se dívá na problém Václav Bělohradský (profesor na
univerzitě v Terstu, spisovatel, filozof – inženýr lidských duší)
– viz jeho článek Levice ve věku osudové polarizace (Právo 29.
8. 2019)?

Na Internetu se dovídáme mimo jiné, že „územní plán
obce by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak,
aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.“

Jen útržkovitě: …predátorské pojetí ekonomického
růstu, jehož charakteristikou je odpojení „signálů trhu“ od
„signálů o stavu planety Země“, …

Generace příští to budou mít zřejmě velice těžké. V
rozhovoru to vyjádřil i ministr životního prostředí Richard
Brabec (Právo, 3. srpna 2019). Trápí nás nebývalé sucho v
souvislosti se změnou klimatu, globálním oteplováním Země.

…autoři studie David Spratt a Ian Dunlop předkládají
apokalyptický scénář: ze Země se stane „skleník“, ve kterém
35% rozlohy země a 55% světové populace bude vystaveno
více než 20 dní v roce „tepelným podmínkám za hranicí
lidského přežití“…

Ministr Brabec uvedl, že v minulosti jsme se snažili co
nejrychleji odvádět vodu z krajiny pryč. Před 80 lety jsme
měli u nás o milion hektarů mokřadů víc, ty jsme odvodnili,
vysušili, zničili. Délka řek, potoků i potůčků se zkrátila o 30 %.
Dál vysvětlil, proč se nedaří zadržovat vodu v naší
krajině (v podzemních vodách někde chybí i tolik vody, která
naprší za celý rok!): za posledních 100 let jsme u nás rozorali
800 tisíc kilometrů mezí, 120 tisíc km polních cest. Voda,
která naprší, nemá možnost vsakovat do podzemí, půda je
udusaná těžkou technikou!
(Pamatujeme, jak tekl náš potok před regulací od
dolního mostu - jeho délka zkrácena o pár stovek metrů. Při
regulaci Okluky r. 1980 se někteří občané těšili, jak to bude
krásné, až bude vidět z mostu na splav – chválabohu byly
ale zrušeny jen dva zákruty nad obcí a délka toku zkrácena
o desítky metrů. Na „kanalizování“ potoka až ke splavu prý
Štrougal, který byl tehdy na okrese, odmítl dát peníze – to vím
od Josefa Křápka, ten byl ve vedení Povodí Moravy.)
Proč ta změna klimatu, proč globální oteplování Země,
proč nezadržitelně stoupá teplota atmosféry?
Ministr Brabec zopakoval, co si pamatujeme ze školy. Ve
skleníkovém prostředí druhohor a třetihor se po stovky milionů
let ukládal uhlík do rostlin (obrovské plavuně, kapradiny), ty
zapadaly do bažin, kde se měnily v uhelné sloje, vznikala ropa
a zemní plyn. Za posledních 250 let lidé toto všechno vytáhli
na světlo a spálili. Tím vrhli do atmosféry stovky miliard tun
uhlíku v podobě CO2, proto se mění ovzduší. Energie fosilních
paliv (parní stroje, spalovací motory) využil člověk k proměně
svého prostředí, které je, jaké je – obrovská města, dálnice,
zničená příroda a 7 miliard pozemšťanů, kteří během několika
desítek let jsou schopni svůj počet zdvojnásobit! Před tzv.
průmyslovou revolucí měnil člověk svět jen silou svých svalů
nebo pomocí tažného dobytka.
Rozhovor s ministrem Brabcem vydal na 1 stránku
deníku Právo.
Zkraťme to. Podle Richarda Brabce (ale i podle
věhlasných vědců): „Změnu klimatu lze jen zpomalit! Bez
snížení spotřeby, spíše tedy někdy šílené nadspotřeby,
nemáme šanci něco zásadně změnit!“ To byl názor ekologa.
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Václav Bělohradský představil Extinction Rebellion
(vzpoura proti vyhynutí, zkr. XR), mezinárodní sociálně polit.
hnutí založené asi stovkou akademiků. Kdo chce, najde víc
informací na Internetu.
(Švédskou studentku Gretu Thunbergovou známe.
Klimatologové žádají: říkat lidem pravdu o stavu planety
Země a vyhlásit stav klimatické nouze, dosáhnout stavu
uhlíkové neutrality do r. 2025, sestavit shromáždění občanů
pro demokratickou kontrolu vládních kroků v otázce
klimatické krize.
Měli bychom jim věřit, protože skutečně se Země
otepluje, mění se složení ovzduší, taje ledový příkrov v
Grónsku a v Antarktidě, to se dá měřit a následky vypočítat.
A voda stoupá, snad není už pozdě, jinak skutečně - „po nás
potopa!“
Přirovnání: Na Titaniku jen ti na kapitánském můstku
věděli, že za dvě hodiny půjde nepotopitelná loď ke dnu,
zatím na horních palubách se ještě tančilo!)
Také na českých stránkách hnutí XR čteme, že vedou
boj o život v „globální situaci nouze“, že je nutné „ukončit
okamžitě“ éru fosilních paliv, soukromé mobility a třeba i
„konzumace masa“ a že demokratickým nástrojem pro řešení
těchto obrovských otázek by měl být globální Občanský
sněm. Tolik z článku V. Bělohradského.
Trochu jsem se rozpovídal. Měl bych se vlastně vyjádřit k
pozměněnému územnímu plánu obce:
Pro nesouhlas některých občanů nebude budován
suchý poldr nad splavem. Proto připomínám, žádám 2
rybníčky u splavu, viděli jsme je zakreslené. Potom mokřady
pod žlebem Močidla a pod Kochánovem. Sice letos ani loni
by je potůčky ze žlebů nenaplnily, ale snad nebude takové
sucho pořád a aspoň při tání na jaře se mokřady naplní. A prý
i několikaměsíční vyschnutí jim nevadí a jejich vybudování
bude tedy podpořeno. Nestavět nové domky na zelené louce,
půdy nám ubývá.
Udělejte aspoň něco pro životní prostředí, aby „příští
generace“ neměly perspektivy tak chmurné.
Miroslav Šálek

září 2019
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Premiérová remíza hodového zápasu.

Všichni byli spokojení, hlásí organizátor Mirek Bachan
Premiérová remíza hodového zápasu. Všichni byli
spokojení, hlásí organizátor Mirek Bachan
Na hodovou sobotu se uskutečnil mač, ve kterém
mužstvo složené místopředsedou fotbalového klubu
Mirkem Bachanem vyzvalo staré pány. Jeho tým tvořili
hráči, se kterými jako trenér postoupil v sezoně 2001/
2002 do okresního přeboru dorostu. Parádní zápas skončil
spravedlivou remízou.
Kde vznikl vlastně nápad uspořádat takový mač?
„Přišel s tím Josef Štergenich, přišlo mně to jako výborná
věc,“ prozradil trenér dorostenců Mirek Bachan a hodnotil
vydařené sobotní odpoledne.
„Přišlo čtrnáct hráčů, se mnou patnáct. Je velká
škoda, že tu z pracovních důvodů nebyli Milan a Tomáš
Maluškovi, ještě scházel zraněný Martin Kusák. Co se
týká zápasu, tak ten se mně velice líbil. Diváci viděli

dvanáct branek. Všichni byli spokojení, počasí také vyšlo
na jedničku. Důležité je, že se nikdo nezranil. Zápas ještě
rozebereme u piva a u guláše. Doufám, že se naše parta
bude setkávat dál. Nebudu proti, když to bude častěji, ale
co se týká hodového termínu, tak už jsem slyšel názory, že
by zápas mohl být na každou hodovou sobotu,“ plánuje
do budoucna místopředseda lhotského fotbalu a jeden z
hlavních organizátorů propagačního hodového utkání.

Dorost 2001 – Staří páni 6:6 (3:3)
Sled branek: Zalubil - 1:0, R. Dominik - 1:1, J.
Štergenich – 2:1, 30. Gabriel – 2:2, J. Dominik -3:2,
Pěnčík – 3:3. Fojtík – 4:3, T. Fantura – 4:4, Kolář – 5:4,
Fojtík – 5:5, Fojtík -6:5, T, Fantura 6:6.
Rozhodčí: Malušek – Fantura, Šicha. Hlasatel:
Doležal. Diváci: 150.
std

Tým, který v sezoně 2001/ 2002 postoupil do okresního přeboru dorostu. Foto: Stanislav Dufka

V Moravském Berouně poslední
První srpnovou sobotu se staří páni zúčastnili 10.
ročníku turnaje v Moravském Berouně. Letošního ročníku
se ještě zúčastnila dvě družstva z Polska, a to Bieruň Stary
a Bojszowy, ze Slovenska Teplička nad Váhom a dále
tým z Babic, naše Lhota a domácí Moravský Beroun. Z
kádru internacionálů odjelo na turnaj jenom sedm hráčů.
Tým byl na místě doplněn domácími fotbalisty. Lhota
skončila na posledním, šestém místě, bez vítězství, bez
vstřelené branky. Jediný dílčí úspěch byl za remízu 0:0
proti domácímu týmu. I tak je na místě poděkovat sedmi
statečných, kteří na turnaj odjeli.
Ještě je nutno napsat, že nejlepší výkon předvedlo
družstvo z polského města Bojszowy, které celý turnaj
zaslouženě vyhrálo.
www.ostrozskalhota.cz

 a Šohaj cupu kralovali
N
internacionálové z Dolního Němčí
Potřetí v osmileté historii vyhráli fotbalový turnaj
internacionálů fotbalisté z Dolního Němčí, kteří si také
odnesli dvě individuální ocenění.
V Ostrožské Lhotě se o víkendu uskutečnil 8. ročník
Šohaj cup, kterého se zúčastnili bývalí hráči Pitína,
Moravského Berouna, Dolního Němčí a domácí fotbalisté.
Hrálo se systémem každý s každým na 2 x 20 minut. Turnaj
zahájil předseda SK Ostrožská Lhota Josef Lopata. „Chtěl
bych vám popřát hodně gólů, sportovního štěstí, žádné
zranění a ať vyhraje ten sportovně nejlepší tým,“ řekl na
úvod šéf lhotského sportu.
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V loňském roce vyhrálo turnaj domácí mužstvo, ale obhajoba dostala
trhlinu už v prvním zápase, který domácí tým nezvládl a prohrál s Pitínem.
Z výsledků ještě překvapila vysoká prohra Moravského Berouna (0:6) s
Dolním Němčím.

Ostrožská Lhota-Pitín 1:2 (0:1)

„To je jediná stinná stránka na naší účasti. Nepřijeli jsme v úplně
kompletním složení, tak třetí místo bereme,“ okomentoval výsledky
jeden z nejzkušenějších hráčů Moravského Berouna Vlastimil Kusmič.

Ostrožská Lhota-Dolní Němčí 1:4 (0:3)

Fotbalisté z Dolního Němčí se turnaje zúčastnili potřetí a potřetí za
velké podpory svých fanoušků a hlavně fanynek turnaj vyhráli. „Jsme
rádi, že jsme vyhráli, ale tento turnaj není o výsledcích. Přijeli jsme si
zahrát fotbal, to se podařilo, důležité také je, že nikoho neodvezla sanitka.
Jezdíme do Lhoty rádi, je tady taková domácí atmosféra,“ podělil se o
dojmy člen vítězného týmu Zdeněk Kadlček.

Zrcadlo výsledků:
Dolní Němčí - Moravský Beroun 0:0
na penalty 1:0.
Moravský Beroun-Pitín 0:6 (0:1)
Ostrožská Lhota-Mor. Beroun 3:4 (1:1)
Pitín-Dolní Němčí 0:2 (0:1)

1. TJ Dolní Němčí
2. TJ Pitín
3. Granitol Moravský Beroun
4. SK Ostrožská Lhota

Individuální ocenění:
Nejstarší hráč: Pavel Urbánek – Pitín.
Nejlepší hráč: Svatopluk Pěrka – Dolní
Němčí.
Nejlepší střelec: Marek Vykydal – Pitín.
Nejlepší brankář: Antonín Kadlček –
Dolní Němčí.

Foto: Old boys MB

Stanislav Dufka
Sedm straých pánů odjelo na turnaj do
Moravského Berouna. Tým byl doplněm
hráči z ostatních klubů.

Fotbalová přípravka je silnější.

Předpokládán, že výsledky budou lepší, přeje si trenér
Fotbalová přípravka naší Lhoty jde už do své
třetí sezony. Je to hlavně zásluhou a obětováním
spousty času obou trenérů.
Starší
přípravku
vede
Richard Dominik a mladší
kluky trénuje Josef Havlík.
„Do nové sezony jdeme ve
stejné sestavě jako loni, nikdo
neodešel. Proto předpokládám,
že naše výsledky budou daleko
lepší než v minulé sezoně.
První zápas jsme vyhráli v
Hradčovicích 10:4, snad to tak
bude pokračovat,“ přeje si trenér.

směru unikátní.„Ano, jsme na okrese výjimka, máme pět
holek. Obyčejně mají soupeři v týmu jednu nebo dvě
holky. Ty naše patří k oporám
týmu, oproti minulé sezoně
se velice zlepšily,“ pochválil
děvčata Richard Dominik. Ještě
je potřeba dodat, že holky mají
věkovou hranici u přípravek
posunutou o jeden rok. V
„mančaftu“ tedy můžou být
holky o rok starší než kluci.
Také mladší přípravka pod
vedením Josefa Havlíka je
oproti loňské sezoně silnější.
Do týmu přišli čtyři noví kluci
a prakticky nikdo neodešel.
Holky patří k oporám
Naše přípravka se může pochlubit jednou
Aktuálně
chodí na tréninky
starší přípravky
zajímavostí. Žádné mužstvo na okrese nemá
kolem deseti až dvanácti
Starší přípravka se může v týmu tolik děvčat. Foto: Stanislav Dufka
mladých fotbalistů. Tak držme
pochlubit jednou zajímavostí. Žádné mužstvo v okrese našim nejmladším fotbalistům palce. Ať se jim daří!
nemá v týmu tolik děvčat. Lhotská přípravka je v tomto
			
std
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Ve finále Mistrovství Lhoty se utkají

Zdeněk Kotačka s Ondrou Turčinem

Nejstarší a nejprestižnější lhotský turnaj se kvůli
dešti nedohrál. Finále se dohrávalo po uzávěrce
zpravodaje.
V sobotu 7. září se uskutečnil ji 37. ročník
nejprestižnějšího lhotského turnaje ve dvouhře mužů.
Jelikož účast potvrdil devítinásobný šampion Zdeněk
Kotačka, držitelé jednoho titulu Michal Janča s Ondrou
Turčinem a k tomu dvojnásobný finalista Viktor Malina,
dalo se očekávat, že o titul bude letos sveden velmi tuhý
boj. Bohužel nám tentokrát moc nepřálo počasí. Celý den
drobně mrholilo nebo pršelo a čas bez deště by se dal
spočítat na pouhé desítky minut. Klobouk dolů před všemi
hráči, kteří i přes tyto problematické klimatické podmínky
rvali na kurtu o každý „fiftýn“.
Hráči byli losem rozděleni do dvou skupin. Poté
následovalo dle umístění nasazení „do pavouka“. Do
semifinále postoupil Ondra Turčin, Michal Janča, Pavel
Turčin a Zdeněk Kotačka.
První semifinále sehráli Ondra s Michalem. Do stavu
3:3 bylo utkání vyrovnané. Pak se dostal do trháku Michal,
protože začal více útočit. Odskočil Ondrovi o dva gamy
a vypadalo to, že od postupu do finále ho nemůže nic
zastavit. Ondrovi se ale podařilo zkoncentrovat a vrátit
zpět do zápasu a nakonec ho i ovládnout, když vyhrál
4 gamy za sebou. Utkání bylo velmi pohledné a bylo
super vidět tak hezký tenis, který oba aktéři v semifinále
předvedli.
Druhé semifinále bylo zcela jednoznačnou záležitostí

Zdeňka Kotačky, který nadělil Pavlovi pověstného „kanára“
a předvedl mu, co znamená pojem „bostonská mlátička“ v
tenisovém podání
Bohužel deštivé počasí neumožnilo odehrát finálový
zápas v sobotu, a tak se Zdeněk Kotačka s Ondrou
Turčinem domluvili na termínu 20. září. Hrálo se na dva
sety, věkový rozdíl mezi hráči byl 26 let, zápas skončil po
uzávěrce zpravodaje. O vítězi budeme informovat v dalším
čísle zpravodaje.

Turnaj veteránů suverénně ovládl
Zdeněk Kotačka
Dne 24. srpna se v neuvěřitelně tropickém vedru
uskutečnil turnaj mužů starších 35 let. Osm hráčů se
utkalo o titul seniorského mistra. Sobotní klání mělo dva
favority: Zdeňka Kotačku a Juraje Jenča. Velmi pěknou
hru předvedli i další hráči – Petr Lopata zahrál fantasticky
na servisu a společně s Daliborem Gabrielem obsadil 3.
místo. Pro Dalibora to byl skvělý úspěch a opět prokázal,
jak je sportovně všestranně nadaný.
Ve finále se opravdu utkali Zdeněk s Jurajem. Rozhodla
lepší fyzická kondice Zdeňka Kotačky a výborné returny,
na které Juraj hledal těžce nějakou protizbraň. Gratulace
Zdeňkovi k dalšímu titulu a všem zbylým hráčům: Pavlu
Valčuhovi, Vlastiku Radochovi, Petru Hubáčkovi a Martinu
Hubíkovi palec nahoru za to, jak se dokázali popasovat s
obrovským vedrem.
Pavel Tučin, Petr Lopata - pořadatelé turnaje.

Osm hráčů se utkalo o titul seniorského mistra Lhoty. Vyhrál Zdeněk Kotačka (s pohárem).
Foto: PETR LOPATA.
www.ostrozskalhota.cz
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Skvělá Bětka Vaněčková.

Z Itálie a Polska si přivezla stříbrné medaile
První
prázdninový
víkend
si přivezla Alžběta Vaněčková z
mistrovství Evropy stříbrnou medaili.
Členka SC BIKETRIAL Veselí nad
Moravou reprezentovala Českou
republiku v
italském Brumana.
Tohoto šampionátu se účastnila
poprvé a jako debutantka si počínala
skvěle.
Bětka závodila v kategorii
Femine, která je určena pro dívky do
15 let, obsadila 2. příčku a stala se
vicemistryní Evropy pro rok 2019 v
Biketrialu. Předjela ji pouze další česká
zástupkyně Iva Antlová z Kyjova.
Česká desetičlenná výprava se
svých reprezentačních povinností
zhostila víc než úspěšně a se ziskem
celkově devíti medailí a jednoho
čtvrtého místa se stala i nejúspěšnější
výpravou celého závodu.

Stříbro a bronz také
ze Světových her mládeže
Vrcholem sezony ale byly pro
Alžbětu UCI Trials World Youth Games
– Světové hry mládeže v cyklotrialu

– které se letos konaly v polských
Wadowicích první srpnový víkend.
Poprvé byla součástí českého
týmu v soutěži národů a spolu s
dalšími 5 reprezentanty vybojovala
bronzovou medaili. Počtvrté v řadě
tak získalo Česko medaili v soutěži
národních týmů.
Boje o individuální medaile však
začaly o den později semifinálovými
jízdami. Bětka ve své kategorii
Youth girls – Mladší divky do 11 let obsadila 2. příčku a bez problému se
tak probojovala do nedělního finále
mezi 8 nejlepších.
Finále pro Bětku nezačalo moc
dobře, když hned v první sekci
vybojovala pouze 20 bodů z 60
možných a boj o zlatou medaili se
naráz proměnil o boj o jakoukoliv
medaili.
Bětka
se
ale
nenechala
nezdařenou jízdou rozhodit a
bojovala dál. Po dvou odjetých
kolech s celkovým ziskem 480 bodů
si udržela 2. příčku a získala tak

Bětka Vaněčková závodila v kategorii
Femine, která je určena pro dívky
do 15 let. Ve své kategorii si vede
parádně. Foto: Archiv AV.
stříbrnou medaili. Nestačila pouze
na Španělku Albu Rieru, která si svou
bezchybnou jízdou zajistila 1. místo.
Českou republiku reprezentovalo
celkem 18 jezdců, 15 z nich se
probojovalo do finále, kde vybojovali
celkem 6 medailí. Byl to tak zatím
nejlepší výsledek pro český cyklotrial
na WYG.
AV, std

Klára Zmeškalová má parádní sezonu.

Z Estonska přivezla stříbro
S druhým místem v mrtvém tahu
a celkovým čtvrtým v konkurenci
pětadvaceti závodnic se vrátila
ze Světových her univerzit Klára
Zmeškalová.
„Tento závod je vlastně pouze pro
studenty vysokých škol. Většina států
má univerzitní týmy, u nás bohužel
není taková rozšířenost a podpora
toho sportu, takže jezdíme jako
jednotlivci a nemáme možnost získat
univerzitní pohár. Ten se získává za
hodnocení (umístění) jednotlivých
studentu
daných
univerzit,“
vysvětluje Klára, která v silovém
trojboji závodila za Univerzitu Tomáše
Bati ve Zlíně, kde studuje první ročník
- obor Finance.
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Letošních Světových
her se poprvé v historii
zúčastnilo více žen než
mužů. Celkem v Estonsku
startovalo okolo dvou
stovek
závodníků
ze
sedmdesátky
univerzit.
Česko reprezentovali čtyři
muži a čtyři ženy. Klára jako
jediná z naší výpravy získala
v obrovské konkurenci
pětadvaceti žen cenný kov.
„Ve dřepu se jednalo o
160 kg, v benchi o 77,5 kg a
v mrtvém tahu mi bohužel
nebyl uznán třetí pokus
se 190 kg, kde se jednalo
o nečisté dotažení podle
pravidel IPF, i tak mi druhý

Klárka závodila za Univerzitu Tomáše
Bati ve Zlíně, kde studuje. Archiv KZ.
září 2019
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pokus se 182,5 kg zajistil druhé místo
v mrtvém tahu. Celkově jsem se tedy
umístila na 4. místě s výkonem 420
kg. S výkony jsem velmi spokojena,
opět jsem o trochu navýšila ty naše
české národní rekordy. Od mistrovství

světa, které bylo před měsícem, jsem
se zlepšila o pět kilo a troufám si
tvrdit, že se forma stále zlepšuje,“
hlásí závodnice, kterou čeká menší
přestávka.
„V říjnu nastoupím na Mistrovství

České republiky a nakonec na
Mistrovství Evropy, které bude
vlastně vrcholem letošní sezony. Tak
věřím, že forma zde vygraduje,“ přeje
si na závěr Klára Zmeškalová.
std, km

Javorina tour 2019 jelo na dvě desítky Lhoťanů.
Vrchol zdolal i osmiletý Kryštof
Poslední červencová neděle
už tradičně patří na Velké Javořině
setkání bratrství Čechů a Slováků.
Už také tradičně, o den dřív, se koná
na vrcholu Bílých Karpat cyklistická
akce Javorina tour 2019 – setkání
cykloturistů z České a Slovenské
republiky. Z naší Lhoty se na magický
kopec vydává už pravidelně několik
desítek cyklistických nadšenců, letos
si pořádně horskou etapu vyzkoušel i
Jarek Kapusta.
„Sraz byl v devět hodin před
mlýnem. Po ukončení oficiální
čekací doby sportovců, to je dvacet
minut, jsme vyrazili v počtu dvanácti
nadšenců směr Velká Javořina,“
popisuje celodenní cyklo výlet a
pokračuje.
„Ze Lhoty byli ještě v našem
pelotonu Pavel Janás, Luboš Boček,
Milan Štěpán a Jarek Šálek. První
zastávka byla v restauraci Rozkvět
v Dolním Němčí, kde se k nám
připojili další cyklisté. Členem našeho
peletonu byl i rodák ze Lhoty Mira
Mlýnský, žijící ve Starém Městě.
Po doplnění pitného režimu jsme
pokračovali na Slavkov a Horní
Němčí.“
Po stejné trase se vydala na cestu
také skupina Adély Vaněčkové, která
měla ve svém peletonu nejmladšího
člena lhotských cykloturistů. „Kryštof
má osm, ale trasu jel na elektrokole.
Jela jsem já, můj, dcera Adélka,
brácha s manželkou, švagrová Renka
Skopalová. Na elektrokole jel jenom
Kryštof, ostatní měli normální kolo,“
prozradila Adéla Vaněčková.
Nejtěžší úsek na Javořinu je část
trasy, která začíná nad koupalištěm
v Horním Němčí a vede ke Kamenné
www.ostrozskalhota.cz

boudě. Jarek Kapusta jel trasu vůbec
poprvé, náročný úsek viděl takto:
„Po přejezdu asfaltové cesty
nad koupalištěm nás čekal asi
nejnáročnější úsek trasy s extrémním
převýšením, který donutil všechny
kluky sesednout a zhruba pět set
metrů kolo tlačit. Když jsme se pod
Hrabinou vydýchali, tak jsme pak
pokračovali každý podle svých sil
ke Kamenné boudě a následně po
červené k vrcholu Velké Javořiny.
Cesta je aktuálně v rekonstrukci
vysypána hrubým makadamem. Po
dokončení bude cesta na vrchol pro
cyklisty a turisty značně příjemnější.
Na vrchol jsme dorazili za husté mlhy,
sice s rozestupy, ale všichni úspěšně
před jednou hodinou odpoledne,“
povídal spokojeně Jarek Kapusta.

„Jsem moc rád, že mě kluci
vzali s sebou. Po úspěšném
osmidenním
cyklozájezdu
ve francouzských Provance
se mně splnil další sportovní
sen.“ Jarek Kapusta.
Ze Lhoty na Javořinu překonala
skupina výškový rozdíl nějakých
sedm set metrů a v nohách měli borci
přes třicet kilometrů. U Holubyho
chaty dali pořadatelé k dispozici sud
piva a v kotli byla připravená horká
polévka, ta přišla všem vhod. Po
obědě se dokonce nad vrcholkem
Bílých Karpat ukázalo sluníčko.
„Byla
k
vidění
nádherná
panoramata. Jak na moravskou, tak
i na slovenskou stranu,“ pochvaloval
si Jarek Kapusta a popisoval zpáteční
cestu. „Po krátkém odpočinku jsme
se vraceli stejnou cestou k altánku U
Mrtvého žida a následně prudkým

Jarek Kapusta na vrcholku Bílých
Karpat. Foto: Archiv JK.
sjezdem na Vápenky, kde jsme měli
reservované stoly v penzionu U
Černého potoka. Dle mého názoru
není zpáteční cesta vhodná pro
treková kola. Obsluha v restauraci
byla příjemná a jídla velmi chutná.
Během chvíle se cyklisty naplnila
plná kapacita restaurace a personál
se měl co otáčet,“ pochvaloval si
Jarek Kapusta jídlo a obsluhu a dodal.
„Atmosféru doplňovala projekce z
horské etapy Tour De France, která
navodila velké množství témat k
rozhovorům.“
Z Vápenek se jelo po hlavní, leč
málo frekventované cestě do Velké
nad Veličkou. Tam skupina navštívila
soukromý pivovar na Válcovém
mlýně U Nováků. Dál se pokračovalo
do Louky a při přejezdu brodu přes
Veličku došlo k jedinému defektu,
který byl díky náhradní duši rychle
opraven.
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Z Louky jsme pokračovali po hlavní cestě
do Blatnice s přibrzděním některých jedinců u
Roháče. Závěr se jel rekonstruovanou cestou
nad Oborou domů.
„Zhodnocení
velmi
vydařeného
cyklovýletu proběhlo v parku v Hájku, kde
jsme u vychlazené durancie velmi úspěšný den
vyhodnotili a uzavřeli. Jsem moc rád, že mě
kluci s sebou vzali a po úspěšném osmidenním
cyklozájezdu ve francouzských Provance se
mně splnil další sportovní sen,“ pochvaluje
si Jarek Kapusta celou akci a na závěr ještě
dodává:
„Přestože jsme výšlap na Velkou Javořinu
nedali bez slezení z kola, všem patří velké
sportovní uznání. Za celý den jsme ujeli
minimálně 65 km a zažili supr sportovní
sobotu.“
Podobné pocity měla i Adéla Vaněčková: „Bylo to moc
fajn, celá naše trasa měřila přesně 60,21 km. Posledních
15 km bylo sice náročných, ale stálo to za to. Příští rok
pojedeme určitě znovu.“
A jak moc byla trasa pro Adélu náročná? „Protože
chodím šestkrát týdně cvičit, tak to byla pohoda. Byla

Rodina Vaněčkova, pravděpodobně s nejmladším
účastníkem, osmiletým, Kryštofem. Foto: Archiv AV.
jsem mile překvapená, jak je to poznat, pokud člověk pro
sebe něco dělá.“
				
Jarek Kapusta, std.

Další informace
o naší obci naleznete na:

www.ostrozskalhota.cz
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Dvě lhotské hudební tělesa, cimbálovka Višňa a Fašank bend, se
představily v srpnovém nedělním odpoledni zhruba stovce spokojených posluchačů u rybníku Močidla.

Foto: std

Mažoretky Kamélie slaví deset let od svého založení. Horní fotka je vůbec
historicky z prvního vystoupení mažoretek, které vede Marie Šálková.
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